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 466 ................................ ٫نيخ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍّش حٿ٬ٚء أځ كيّغ

 466 .......................... ٫نيخ حهلل ٍِٟ ٣خٍٵ رن حٿَكڄن ٫زي أځ كيّغ

 467 ................................................. ٫نيخ حهلل ٍِٟ حڃَأس كيّغ

 467 ................................................. ٫نيخ حهلل ٍِٟ حڃَأس كيّغ

 467 ................................... ٫نيخ حهلل ٍِٟ حٕٗـ٬ْش ڃٔڀڂ أځ كيّغ

 467 ............................... ٫نيخ حهلل ٍِٟ حٿڄـڀپ رنض ؿڄْپ أځ كيّغ

 468 .................................. ٫نيخ حهلل ٍِٟ ٫ڄْْ رنض أٓڄخء كيّغ

 470 ................................. ٫نيخ حهلل ٍِٟ ٻ٬ذ رنض ٫ڄخٍس أځ كيّغ

 470 ....................................٫نيخ حهلل ٍِٟ ؿلٖ رنض كڄنش كيّغ

 474 ............................. ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ٫ن ٳًَس أځ كيّغ

 474 ......................................... ٫نيخ حهلل ٍِٟ ٻَُ أځ كيّغ طڄخځ

 474 .............................. ٫نو حهلل ٍِٟ ٫ٌّڂ حٿيٍىحء أرِ كيّغ ًڃن
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 476 ..................................... ٫نو حهلل ٍِٟ ٿيٍىحءح أرِ كيّغ رٸْش

 483 ........................................... ٫نيخ حهلل ٍِٟ حٿيٍىحء أځ كيّغ

 484 ................................. ٫نيخ حهلل ٍِٟ ِّّي حرنش أٓڄخء كيّغ ڃن

 502 ............................................. ٫نيخ حهلل ٍِٟ ٓڀڄَ أځ كيّغ

 503 ................................................ ٫نيخ حهلل ٍِٟ ٓڀڄَ كيّغ

 503 ............................................. ٫نيخ حهلل ٍِٟ َّٗٺ أځ كيّغ

 503 ..............................................٫نيخ حهلل ٍِٟ أٌّد أځ كيّغ

 504 .................................... ٫نيخ حهلل ٍِٟ ٬ٓي رنض ڃْڄٌنش كيّغ

 504 .................... ٫نيخ حهلل ٍِٟ حٿن٬ڄخڅ رن كخٍػش رنض ى٘خځ أځ كيّغ

 504 .............................. ٫نيخ حهلل ٍِٟ كزْٖ أرِ رنض ٳخ٣ڄو كيّغ

 505 ................................... ٫نيخ حهلل ٍِٟ حٿوِح٫ْش ٻَُ أځ كيّغ

 505 ...................................... ٫نو حهلل ٍِٟ أڃْش رن ٛٴٌحڅ كيّغ

 507 .................. ٫نو حهلل ٍِٟ حٿؼٸٴِ ُىَْ أرِ رن رټَ أرٌ كيّغ ًڃن

 507 ............................... ٫نو حهلل ٍِٟ حهلل ٫زي رن ر٬ـش ًحٿي كيّغ

 507 ........................................ ٫نو حهلل ٍِٟ حٿيخى رن ٗيحى كيّغ
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 ]طخر٪ ڃٔني حٕنٜخٍّْن[

 كيّغ حٿڄٸيحى رن حٌٙٓى ٍِٟ حهلل ٫نو.

 رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ. 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ى٘خځ رن  -

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن حٿڄٸيحى رن حٌٙٓى ٷخٽ9

ٷخٽ ٿِ ٫ڀِ ٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ ٫ّٚذ أىڀو ٳْوَؽ ڃنو -

ٌٍ ڃن ٯَْ ڃخء حٿلْخس ٳڀٌٙ أڅ حرنظو طلظَ ٿٔؤٿظو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ٫ّٚذ حٿڄ

 أىڀو ٳْوَؽ ڃنو حٿڄٌٍ ڃن ٯَْ ڃخء حٿلْخس ٷخٽ ّٰٔپ ٳَؿو ًّظٌٟؤ ًٌٟأه ٿڀٜٚس

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن حٌٕٓى ٷخٽ9حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿڄٸيحى 

ٷيڃض أنخ ًٛخكزخڅ ٿِ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٛخرنخ ؿ٩ٌ ٗيّي -

ٳظ٬َٟنخ ٿڀنخّ ٳڀڂ ٠ّٴنخ أكي ٳخن٤ڀٶ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ڃنِٿو 

٫ًنيه أٍر٪ أ٫نِ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ڃٸيحى ؿِة حٿزخنيخ رْننخ أٍر٬خ ٳټنض أؿِءه رْننخ أٍر٬خ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳليػض نٴِٔ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٳخكظزْ ٌٍٓٽ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أطَ ر٬ٞ حٕنٜخٍ ٳؤٻپ كظَ ٗز٪ ًَٗد كظَ ًٍٍ ٳڀٌ َٗرض نْٜزو 

ٳڀڂ أُٽ ٻٌٿٺ كظَ ٷڄض اٿَ نْٜزو ٳَ٘رظو ػڂ ٯ٤ْض حٿٸيف ٳڀڄخ ٳَٯض أهٌنِ ڃخ ٷيځ 

ڂ ؿخث٬خ ًٙ ّـي ْٗجخ ٳظٔـْض ًڃخ كيع ٳٸڀض ّـِء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

ًؿ٬ڀض أكيع نٴِٔ ٳزْنخ أنخ ٻٌٿٺ اً ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ طٔڀْڄش 

ّٔڄ٪ حٿْٸ٨خڅ ًٙ ٌّٷ٦ حٿنخثڂ ػڂ أطَ حٿٸيف ٳټ٘ٴو ٳڀڂ َّ ْٗجخ ٳٸخٽ حٿڀيڂ ح٬٣ڂ ڃن 

٫نِ أ٬٣ڄنِ ًحٓٶ ڃن ٓٸخنِ ًحٯظنڄض حٿي٫ٌس ٳٸڄض اٿَ حٿ٘ٴَس ٳؤهٌطيخ ػڂ أطْض حٕ
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ٳـ٬ڀض حؿظٔيخ أّيخ أٓڄن ٳٚ طڄَ ّيُ ٫ڀَ ٩َٟ ًحكيس اٙ ًؿيطيخ كخٳٚ ٳلڀزض كظَ 

ڃٖص حٿٸيف ػڂ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض حَٗد ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳَٳ٪ 

ٍأٓو اٿِ ٳٸخٽ ر٬ٞ ٌٓحطٺ ّخ ڃٸيحى ڃخ حٿوزَ ٷڀض حَٗد ػڂ حٿوزَ ٳَ٘د كظَ ًٍُ ػڂ 

وزَ ٳؤهزَطو ٳٸخٽ ىٌه رَٻش نِٿض ڃن حٿٔڄخء ٳيٚ أ٫ڀڄظنِ نخًٿنِ ٳَ٘رض ٳٸخٽ ڃخ حٿ

 كظَ نٔٸِ ٛخكزْنخ ٳٸڀض اًح أٛخرظنِ ًاّخٹ حٿزَٻش ٳڄخ أرخٿِ ڃن أه٤ؤص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ  - 

 أرْو ٷخٽ9ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن 

ؿڀٔنخ اٿَ حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ٳڄَ رو ٍؿپ ٳٸخٽ ٣ٌرَ ٿيخطْن حٿ٬ْنْن حٿڀظْن ٍأطخ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل ٿٌىىنخ أنخ ٍأّنخ ڃخ ٍأّض ًٗيينخ ڃخ ٗييص ٳخٓظ٠ٰذ 

ٳـ٬ڀض أ٫ـذ ڃخ ٷخٽ حٕهَْ ػڂ أٷزپ اٿْو ٳٸخٽ ڃخ ّلڄپ حٿَؿپ ٫ڀَ أڅ ّظڄنَ ڃل٠َح 

٫نو ٙ ّيٍُ ٿٌ ٗييه ٻْٲ ٻخڅ ّټٌڅ ٳْو ًحهلل ٿٸي ك٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٯْزو حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ أٷٌحځ أٻزيڂ حهلل ٫ڀَ ڃنخهَىڂ ٳِ ؿينڂ ٿڂ ّـْزٌه ًٿڂ ّٜيٷٌه أًٙ طلڄيًڅ 

حهلل اًح أهَؿټڂ ٙ ط٬َٳٌڅ اٙ ٍرټڂ ڃٜيٷْن ٿڄخ ؿخء رو نزْټڂ ٷي ٻٴْظڂ حٿزٚء رَْٰٻڂ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أٗي كخٽ ر٬غ ٫ڀْيخ ٳْو نزِ ڃن حٕنزْخء  ًحهلل ٿٸي ر٬غ حهلل حٿنزِ

ٳِ ٳظَس ًؿخىڀْش ڃخ ًَّڅ أڅ ىّنخ أٳ٠پ ڃن ٫زخىس حًٕػخڅ ٳـخء رٴَٷخڅ ٳَٵ رو رْن 

حٿلٶ ًحٿزخ٣پ ًٳَٵ رْن حٿٌحٿي ًًٿيه كظَ أڅ ٻخڅ حٿَؿپ ٿٍَْ ًحٿيه ًًٿيه أً أهخه 

أنو اڅ ىڀٺ ىهپ حٿنخٍ ٳٚ طٸَ ٫ْنو ًىٌ ٬ّڀڂ أڅ  ٻخٳَح ًٷي ٳظق حهلل ٷٴپ ٷڀزو ٿّ٘ڄخڅ ٬ّڀڂ

كزْزو ٳِ حٿنخٍ ًأنيخ ٿڀظِ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿٌُ ّٸٌٿٌڅ ٍرنخ ىذ ٿنخ ڃن أًُحؿنخ ًًٍّظنخ 

 ٷَس أ٫ْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٫ن  - 

 ن ٫يُ رن حٿوْخٍ ٫ن حٿڄٸيحى رن ٫ڄًَ ٷخٽ9حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن ٫زْي حهلل ر

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٍأّض ٍؿٚ َٟرنِ رخٿْٔٲ ٳٸ٤٪ ّيُ ػڂ ًٙ ڃنِ ر٘ـَس ػڂ ٷخٽ ٙ -

حٿو اٙ حهلل أٷظڀو ٷخٽ ٙ ٳ٬يص ڃَطْن أً ػٚع ٳٸخٽ ٙ اٙ أڅ طټٌڅ ڃؼڀو ٷزپ أڅ ّٸٌٽ ڃخ 

 ٷخٽ ًّټٌڅ ڃؼڀٺ ٷزپ أڅ طٴ٬پ ڃخ ٳ٬ڀض.

كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن حٿڄَْٰس ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿڄٸيحى ٷخٽ9

أٷزڀض أنخ ًٛخكزخڅ ٿِ ٷي ًىزض أٓڄخ٫نخ ًأرٜخٍنخ ڃن حٿـيي ٷخٽ ٳـ٬ڀنخ ن٬َٝ أنٴٔنخ -

خ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀَ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ أكي ّٸزڀنخ ٷخٽ ٳخن٤ڀٸن

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخن٤ڀٶ رنخ اٿَ أىڀو ٳخًح ػٚع أ٫نِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ حكظڀزٌح ىٌح حٿڀزن رْننخ ٷخٽ ٳټنخ نلظڀذ ٳَْ٘د ٻپ انٔخڅ نْٜزو ًنَٳ٪ ٿٌَٓٽ حهلل 

ْٸ٨خڅ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نْٜزو ٳْـِء ڃن حٿڀْپ ٳْٔڀڂ طٔڀْڄخ ٙ ٌّٷ٦ نخثڄخ ًّٔڄ٪ حٿ

ػڂ ّؤطِ حٿڄٔـي ٳْٜڀِ ػڂ ّؤطِ َٗحرو ٳَْ٘رو ٷخٽ ٳؤطخنِ حٿ٤ْ٘خڅ ًحص ٿْڀش ٳٸخٽ ڃلڄي 
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ّؤطِ حٕنٜخٍ ٳْظلٴٌنو ًّْٜذ ٫نيىڂ ڃخ رو كخؿش اٿَ ىٌه حٿـ٫َش ٳؤَٗريخ ٷخٽ ڃخ ُحٽ 

ِّّن ٿِ كظَ َٗرظيخ ٳڀڄخ ًٯڀض ٳِ ر٤نِ ٫ًَٱ أنو ٿْْ اٿْيخ ٓزْپ ٷخٽ نيڃنِ ٳٸخٽ 

رض َٗحد ڃلڄي ٳْـِء ًٙ َّحه ٳْي٫ٌ ٫ڀْٺ ٳظيڀٺ ٳظٌىذ ىنْخٹ ًّلٺ ڃخ ٛن٬ض َٗ

َِ ٗڄڀش ڃن ٌٛٱ ٻڀڄخ ٍٳ٬ظيخ ٫ڀَ ٍأِٓ هَؿض ٷيڃخُ ًاًح أٍٓڀض  ًأهَطٺ ٷخٽ ٫ًڀ

٫ڀَ ٷيڃِ هَؽ ٍأِٓ ًؿ٬پ ٙ ّـِء ٿِ نٌځ ٷخٽ ًأڃخ ٛخكزخُ ٳنخڃخ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل 

ٳؤطَ َٗحرو ٳټ٘ٲ ٫نو ٳڀڂ ّـي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ٻخڅ ّٔڀڂ ػڂ أطَ حٿڄٔـي ٳٜڀَ 

َِ ٳؤىڀٺ ٳٸخٽ حٿڀيڂ أ٬٣ڂ ڃن  ٳْو ْٗجخ ٳَٳ٪ ٍأٓو اٿَ حٿٔڄخء ٷخٽ ٷڀض حٓڅ ّي٫ٌ ٫ڀ

َِ ٳؤهٌص حٿ٘ٴَس ٳخن٤ڀٸض  أ٬٣ڄنِ ًحٓٶ ڃن ٓٸخنِ ٷخٽ ٳ٬ڄيص اٿَ حٿ٘ڄڀش ٳ٘يىطيخ ٫ڀ

ٴپ ٻڀين اٿَ ح٫ٕنِ أؿٔين أّين أٓڄن ٳؤًرق ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخًح ىن ك

ٳ٬ڄيص اٿَ انخء ٓٽ ڃلڄي ڃخ ٻخنٌح ٤ّڄ٬ٌڅ أڅ ّلڀزٌح ٳْو ًٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ڃَس أهٍَ 

أڅ ّلظڀزٌح ٳْو ٳلڀزض ٳْو كظَ ٫ڀظو حٿَٯٌس ػڂ ؿجض رو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڃخ َٗرظڂ َٗحرټڂ حٿڀْڀش ّخ ڃٸيحى ٷخٽ ٷڀض حَٗد ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳَ٘د ػڂ 

ٌٍٓٽ حهلل حَٗد ٳَ٘د ػڂ نخًٿنِ ٳؤهٌص ڃخ رٸِ ٳَ٘رض ٳڀڄخ ٫َٳض أڅ  نخًٿنِ ٳٸڀض ّخ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ًٍُ ٳؤٛخرظنِ ى٫ٌطو ٟلټض كظَ أٿٸْض اٿَ 

حٍٕٝ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اكيٍ ٌٓحطٺ ّخ ڃٸيحى ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٻخنض ىٌه اٙ  ٻخڅ ڃن أڃَُ ٻٌح ٛن٬ض ٻٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

ٍكڄش ڃن حهلل أٙ ٻنض آًنظنِ نٌٷ٦ ٛخكزْٺ ىٌّن ٳْْٜزخڅ ڃنيخ ٷخٽ ٷڀض ًحٿٌُ ر٬ؼٺ 

 رخٿلٶ ڃخ أرخٿِ اًح أٛزظيخ ًأٛزظيخ ڃ٬ٺ ڃن أٛخريخ ڃن حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

رن ؿخرَ كيػنِ ٓڀْڂ رن ٫خڃَ كيػنِ حٿڄٸيحى ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  رن ِّّي

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش أىنْض حٿ٘ڄْ ڃن حٿ٬زخى -

كظَ طټٌڅ ٷْي ڃْپ أً ڃْڀْن ٷخٽ ٳظٜيَىڂ حٿ٘ڄْ ٳْټٌنٌح ٳِ حٿ٬َٵ ٻٸيٍ أ٫ڄخٿيڂ ڃنيڂ 

ٸزْو ڃنيڂ ڃن ّؤهٌه اٿَ ٍٻزظْو ڃنيڂ ڃن ّؤهٌه اٿَ كٸٌّو ًڃنيڂ ڃن ڃن ّؤهٌه اٿَ ٫

 ّڀـڄو اٿـخڃخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنِ رن ؿخرَ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓڀْڂ رن ٫خڃَ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ّٸٌٽ9

ٙ ّزٸَ ٫ڀَ ٧يَ حٍٕٝ رْض ڃيٍ ًٙ  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ-

ًرَ اٙ أىهڀو حهلل ٻڀڄش حٗٓٚځ ر٬ِ ٫ِِّ أً ًٽ ًٿْپ اڃخ ٬ِّىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْـ٬ڀيڂ 

 ڃن أىڀيخ أً ٌّٿيڂ ٳْينٌڅ ٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي كيػنِ حٓڄ٬ْپ  - 

ن َّٗق رن ٫زْي ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ًڄًَ رن رن ٫ْخٕ ٫ن ٟڄ٠ڂ رن ٫ٍُش ٫
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 حٌٕٓى ٫ن حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ًأرِ أڃخڃش ٷخ9ٙ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٕڃَْ اًح حرظَٰ حٿَّزش ٳِ حٿنخّ أٳٔيىڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿٴَؽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٓڀْڂ ٷخٽ  - 

 حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى9ٷخٽ 

ٙ أٷٌٽ ٳِ ٍؿپ هَْح ًٙ َٗح كظَ أن٨َ ڃخ ّوظڂ ٿو ٬ّنِ ر٬ي ِٗء ٓڄ٬ظو ڃن حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷْپ ًڃخ ٓڄ٬ض ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 

 ٿٸڀذ حرن أىځ أٗي انٸٚرخ ڃن حٿٸيٍ اًح حؿظڄ٬ض ٯڀْخ.

٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ػڂ حٿـني٫ِ أڅ ٫زْي حهلل رن ٫يُ رن حٿوْخٍ أهزَه أڅ حٿڄٸيحى رن 

٫ڄًَ حٿټنيُ ًٻخڅ كڀْٴخ ٿزنِ ُىَس ًٻخڅ ڃڄن ٗيي ريٍح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أهزَه أنو ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ّض اڅ ٿٸْض ٍؿٚ ڃن حٿټٴخٍ ٳخٷظظڀنخ ٳ٠َد اكيٍ ّيُ رخٿْٔٲ ٳٸ٬٤يخ ػڂ ًٙ ڃنِ أٍأ-

ر٘ـَس ٳٸخٽ أٓڀڄض هلل أأٷظڀو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ر٬ي أڅ ٷخٿيخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طٸظڀو ٷخٽ ّخٌٍٓٽ حهلل انو ٷ٤٪ أكيٍ ّيُ ػڂ ٷخٽ ًٿٺ ر٬ي ڃخ ٷ٬٤يخ ٷخٽ 

ْو ًٓڀڂ ٙ طٸظڀو ٳبڅ ٷظڀظو ٳبنو رڄنِٿظٺ ٷزپ أڅ طٸظڀو ًانٺ رڄنِٿظو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 ٷزپ أڅ ّٸٌٽ ٻڀڄظو حٿظِ ٷخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 

 رن ڃَْٔس ٫ن ٣خٍٵ رن ٗيخد ٫ن حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ٷخٽ9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘س ٫َ٘س ٬ّنِ ٳِ ٻپ رْض ٿڄخ نِٿنخ حٿڄيّنش ٫َ٘نخ ٌٍٓٽ -

ٳټنض ٳِ حٿ٬َ٘س حٿظَ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيڂ ٷخٽ ًٿڂ ّټن ٿنخ اٙ ٗخس 

نظلٍَ ٿزنيخ ٷخٽ ٳٔټنخ اًح أر٤ؤ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٗرنخ ًرٸْنخ ٿڀنزِ 

ر٤ؤ ٫ڀْنخ ٷخٽ ًنڄنخ ٳٸخٽ حٿڄٸيحى رن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نْٜزو ٳڀڄخ ٻخڅ ًحص ٿْڀش أ

حٌٕٓى ٿٸي أ٣خٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أٍحه ّـِء حٿڀْڀش ٿ٬پ انٔخنخ ى٫خه ٷخٽ 

ٳَ٘رظو ٳڀڄخ ًىذ ڃن حٿڀْپ ؿخء ٳيهپ حٿزْض ٷخٽ ٳڀڄخ َٗرظو ٿڂ أنڂ أنخ ٷخٽ ٳڀڄخ ىهپ ٓڀڂ 

يڂ أ٬٣ڂ ڃن أ٬٣ڄنخ حٿڀْڀش ٷخٽ ًٿڂ ّ٘ي ػڂ ڃخٽ اٿَ حٿٸيف ٳڀڄخ ٿڂ َّ ْٗجخ أٓټض ػڂ ٷخٽ حٿڀ

ًػزض ًأهٌص حٿٔټْن ًٷڄض اٿَ حٿ٘خس ٷخٽ ڃخ ٿٺ ٷڀض أًرق ٷخٽ ٙ حثظنِ رخٿ٘خس ٳؤطْظو ريخ 

 ٳڄٔق ٫َٟيخ ٳوَؽ ْٗجخ ػڂ َٗد ًنخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ حرن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓخٿڂ أرِ حٿن٠َ ٫ن  - 

 حٌٕٓى أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن حٿڄٸيحى رن 

٫ن ٍؿپ ّينٌ ڃن حڃَأطو ٳْڄٌُ ٷخٽ اًح ًؿي ًٿٺ أكيٻڂ ٳڀْن٠ق ٳَؿو ٷخٽ ٬ّنَ ّٰٔڀو -

 ًٿْظٌٟؤ ًٌٟأه ٿڀٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ أرٌ ٫زْيس حٿٌٿْي رن ٻخڃپ ڃن  - 
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حٿزيَحنِ ٫ن ٟزخ٫ش رنض حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى أىپ كڄٚ حٿزـڀِ كيػنِ حٿڄيڀذ رن كـَ 

 ٫ن أرْيخ أنو ٷخٽ9

ڃؤٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ اٿَ ٫ڄٌى ًٙ ٫ٌى ًٙ ٗـَس اٙ ؿ٬ڀو -

 ٫ڀَ كخؿزو حّٕڄن أً حَّٕٔ ًٙ ّٜڄي ٿو ٛڄيح.

ٻخڃپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ رٸْش كيػنِ حٿٌٿْي رن  - 

حٿلـَ أً أرِ حٿلـَ رن حٿڄيڀذ حٿزيَحنِ ٷخٽ كيػظنِ ٟز٬ْش رنض حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يُ 

 ٻَد ٫ن أرْيخ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٛڀَ اٿَ ٫ڄٌى أً ه٘زش أً ٗزو ًٿٺ ٙ -

 ّـ٬ڀو نٜذ ٫ْنْو ًٿټنو ّـ٬ڀو ٫ڀَ كخؿزو حَّٕٔ.

كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ - 

 رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ٷخٽ9

ٷيڃض حٿڄيّنش أنخ ًٛخكذ ٿِ ٳظ٬َٟنخ ٿڀنخّ ٳڀڂ ٠ّٴنخ أكي ٳؤطْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳٌٻَنخ ٿو ٳٌىذ رنخ اٿَ ڃنِٿو ٫ًنيه أٍر٪ أ٫نِ ٳٸخٽ9 حكظڀزين ّخ ڃٸيحى ًؿِثين 

٢٫ ٻپ انٔخڅ ؿِأه ٳټنض أٳ٬پ ًٿٺ ٳَٳ٬ض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬ش أؿِحء ًأ

ؿِأه ًحص ٿْڀش ٳخكظزْ ًح٤ٟـ٬ض ٫ڀَ ٳَحِٗ ٳٸخٿض ٿِ نٴِٔ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٷي أطَ أىپ رْض ڃن حٕنٜخٍ ٳڀٌ ٷڄض ٳَ٘رض ىٌه حٿَ٘رش ٳڀڂ طِٽ رِ كظَ ٷڄض 

ٷيځ ًڃخ كيع ٳٸڀض ّـِء حٓڅ حٿنزِ ٳَ٘رض ؿِأه ٳڀڄخ ىهپ ٳِ ر٤نِ ًطٸخٍ أهٌنِ ڃخ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخث٬خ ٧ڄآنخ ًٙ ٍَّ ٳِ حٿٸيف ْٗجخ ٳظٔـْض ػٌرخ ٫ڀَ ًؿيِ ًؿخء 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ طٔڀْڄش ّٔڄ٪ حٿْٸ٨خڅ ًٙ ٌّٷ٦ حٿنخثڂ ٳټ٘ٲ ٫نو ٳڀڂ َّ 

ڄنِ ٳخٯظنڄض ْٗجخ ٳَٳ٪ ٍأٓو اٿَ حٿٔڄخء ٳٸخٽ حٿڀيڂ حٓٶ ڃن ٓٸخنِ ًح٬٣ڂ ڃن أ٬٣

ى٫ٌطو ًٷڄض ٳؤهٌص حٿ٘ٴَس ٳينٌص ڃن ح٫ٕنِ ٳـ٬ڀض أؿٔين أّين أٓڄن ًٕرليخ 

ٳٌٷ٬ض ّيُ ٫ڀَ ٩َٟ اكيحىن ٳبًح ىِ كخٳپ ٳن٨َص اٿَ حٕهٍَ ٳبًح ىِ كخٳپ 

ٳن٨َص ٻڀين ٳبًح ىن كٴپ ٳلڀزض ٳِ حٗنخء ٳؤطْظو رو ٳٸڀض حَٗد ٳٸخٽ حٿوزَ ّخ ڃٸيحى 

ٌٓحطٺ ّخ ڃٸيحى ٳَ٘د ػڂ ٷخٽ حَٗد ٳٸڀض حَٗد ّخ  ٳٸڀض حَٗد ػڂ حٿوزَ ٳٸخٽ ر٬ٞ

نزَ حهلل ٳَ٘د كظَ ط٠ڀ٪ ػڂ أهٌطو ٳَ٘رض ػڂ أهزَطو حٿوزَ ٳٸخٽ حٿنزِ ىْو ٳٸڀض ٻخڅ 

ٻٌح ٻٌح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌه رَٻش نِٿض ڃن حٿٔڄخء أٳٚ أهزَطنِ كظَ 

 أه٤ؤص. أٓٶ ٛخكزْٺ ٳٸڀض اًح َٗرض حٿزَٻش أنخ ًأنض ٳٚ أرخٿِ ڃن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ڃْڄٌڅ رن  - 

 أرِ ٗزْذ ٷخٽ9

ؿ٬پ ّڄيف ٫خڃٚ ٿ٬ؼڄخڅ ٳ٬ڄي حٿڄٸيحى ٳـ٬پ ّلؼٌ حٿظَحد ٳِ ًؿيو ٳٸخٽ ٿو ٫ؼڄخڅ ڃخ -

ڂ ىٌح ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٍأّظڂ حٿڄيحكْن ٳؤكؼٌح ٳِ ًؿيي

 حٿظَحد.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ڃـخىي أڅ ٬ْٓي رن  - 

حٿ٬خٙ ًٳيح ڃن حٿ٬َحٵ اٿَ ٫ؼڄخڅ ٳـخإًح ّؼنٌڅ ٫ڀْو ٳـ٬پ حٿڄٸيحى ّلؼٌح ٳِ ًؿٌىيڂ 

 حٿظَحد ًٷخٽ

أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نلؼٌح ٳِ ًؿٌه حٿڄيحكْن حٿظَحد ًٷخٽ ٓٴْخڅ -

ڃَس ٳٸخځ حٿڄٸيحى ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حكؼٌح ٳِ ًؿٌه 

 حٿڄيحكْن حٿظَحد ٷخٽ حٿِرَْ أڃخ حٿڄٸيحى ٳٸي ٷ٠َ ڃخ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ كيػنخ ٤٫خء ٫ن ٫خثٖ  - 

 ُ ٳٸخٽ ٫ڀ9ِرن أنْ حٿزټَُ ٷخٽ طٌحٻَ ٫ڀِ ٫ًڄخٍ ًحٿڄٸيحى حٿڄٌ

أنِ ٍؿپ ڃٌحء ًأنِ أٓظلِ أڅ أٓؤٿو ڃن أؿپ حرنظو طلظِ ٳٸخٽ ٕكيىڄخ ٿ٬ڄخٍ أً ٿڀڄٸيحى -

ٷخٽ ٤٫خء ٓڄخه ٿِ ٫خثٖ ٳنْٔظو ٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ًٿٺ 

حٿڄٌُ ٿْٰٔپ ًحٹ ڃنو ٷڀض ڃخ ًحٹ ڃنو ٷخٽ ًٻَه ًّظٌٟؤ ٳْلٔن ًٌٟءه أً ّظٌٟؤ ڃؼپ 

 ٚس ًّن٠ق ٳِ ٳَؿو أً ٳَؿو.ًٌٟثو ٿڀٜ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ًحثپ رن ىحًى ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل حٿزي9ِ - 

أڅ ٍٻزخ ًٷٴٌح ٫ڀَ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳڄيكٌه ًأػنٌح ٫ڀْو ًػڂ حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ٳؤهٌ -

اًح ٓڄ٬ظڂ  ٷز٠ش ڃن طَحد ٳلؼخىخ ٳِ ًؿٌه حٿَٻذ ٳٸخٽ ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 حٿڄيحكْن ٳخكؼٌح ٳِ ًؿٌىيڂ حٿظَحد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٷخٙ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع ٷخٽ9

ؿخء ٍؿپ اٿَ ٫ؼڄخڅ ٳخػنَ ٫ڀْو ٳِ ًؿيو ٷخٽ ٳـ٬پ حٿڄٸيحى حرن حٌٕٓى ّلؼٌ ٳِ ًؿيو -

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٿٸْنخ حٿڄيحكْن أڅ نلؼٌح ٳِ حٿظَحد ًّٸٌٽ أڃَنخ ٌٍٓ

 ًؿٌىيڂ حٿظَحد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٫ن ڃـخىي ٫ن أرِ  - 

 ڃ٬ڄَ ٷخٽ9

ٷخځ ٍؿپ ّؼنِ ٫ڀَ أڃَْ ڃن حٕڃَحء ٳـ٬پ حٿڄٸيحى ّلؼِ ٳِ ًؿيو حٿظَحد ًٷخٽ أڃَنخ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نلؼِ ٳِ ًؿٌه حٿڄيحكْن حٿظَحد. ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ًكيػنخ آلٶ أڅ  - 

ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ ڃٌٿَ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن حٿڄٸيحى رن 

 حٌٕٓى9

ْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ اًح ىنخ أڅ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ أڃَه أڅ ّٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

ڃن أىڀو ٳوَؽ ڃنو حٿڄٌُ ڃخًح ٫ڀْو ٷخٽ ٫ڀِ ٳبڅ ٫نيُ حرنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ًأنخ أٓظلِ أڅ أٓؤٿو ٷخٽ حٿٸيحى ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ 

 ٳٸخٽ اًح ًؿي أكيٻڂ ًٿٺ ٳڀْن٠ق ٳَؿو ًٿْظٌٟؤ ًٌٟءه حٿٜٚس.
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كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع9

 أڅ ٍؿٚ ؿ٬پ ّڄيف ٫ؼڄخڅ ٳٌٻَ ڃؼپ ڃ٬نَ كيّغ ٓٴْخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ رن ٗيخد ٫ن  - 

 رن ٫يُ رن حٿوْخٍ أنو ٷخٽ أهزَنِ أڅ حٿڄٸيحى أهزَه ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن ٫زْي حهلل

 أنو9

ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ٿٸْض ٍؿٚ ڃن حٿټٴخٍ ٳٸخطڀنِ ٳخهظڀٴنخ َٟرظْن ٳ٠َد -

اكيٍ ّيُ رخٿْٔٲ ٳٸ٬٤يخ ػڂ ًٙ ڃنِ ر٘ـَس ٳٸخٽ أٓڀڄض هلل أٷخطڀو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ر٬ي أڅ 

خٽ ٙ طٸظڀو ٷڀض ّخٌٍٓٽ حهلل انو ٷ٤٪ اكيٍ ٷخٿيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ

ّيُ ػڂ ٷخٽ ًٿٺ ر٬يڃخ ٷ٬٤يخ أٷخطڀو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸظڀو ٳبڅ ٷظڀظو 

 ٳبنو رڄنِٿظٺ ٷزپ أڅ طٸظڀو ًأنض رڄنِٿظو ٷزپ أڅ ّٸٌٽ ٻڀڄظو حٿظِ ٷخٽ.

ىَُ ٫ن ٤٫خء رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِ - 

 ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫يُ رن حٿوْخٍ أڅ حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى كيػو ٷخٽ9

ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ حهظڀٴض أنخ ًٍؿپ ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ أٷظڀو أځ -

 أى٫و.

 كيّغ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ځ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ رن ڃٌٰٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ّٔخٍ أرخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أى - 

 حٿلټڂ ٯَْ ڃَس ّليع ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ9

ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْنخ ٬ّنِ ٷزخء ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أػنَ -

څ ّظ٤يًَح ًحهلل ٫ڀْټڂ ٳِ حٿ٤يٌٍ هَْح أٳٚ طوزًَنِ ٷخٽ ٬ّنِ ٷٌٿو ٳْو ٍؿخٽ ّلزٌڅ أ

ّلذ حٿڄظ٤يَّن ٷخٽ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ نـيه ڃټظٌرخ ٫ڀْنخ ٳِ حٿظٌٍحس حٗٓظنـخء 

 رخٿڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٚځ رن ڃٔټْن كيػنخ ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ9

 ًًٻَ كيّغ حٿـخٍ.-

 ٍِٟ حهلل ٫نو.كيّغ ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَْ رن حٕٗؾ  - 

 ٫ن ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ أنو ٷخٽ9

ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنلن هَْ أځ ڃن ر٬ينخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 أكيٻڂ ًٙ نْٜٴو. ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أنٴٶ أكيٻڂ ُأكيح ًىزخ ڃخ رڀٮ ڃي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٻنخٓش كيػنخ ّلَْ رن أرِ حٿيْؼڂ حٿ٤٬خٍ ٫ن  - 

 ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ9
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 ٓڄخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٓٲ ًأؿڀٔنِ ٳِ كـَه.-

٤خٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ّلَْ رن أرِ حٿيْؼڂ حٿ٬ - 

 ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ّٸٌٽ9

 ٓڄخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃٔق ٫ڀَ ٍأِٓ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن حٿن٠َ رن ٷْْ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ّٸٌٽ9

 ٓڄخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٓٲ.-

 ن حٿٌٿْي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ حٿٌٿْي ر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن  - 

 ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن حٿٌٿْي رن حٿٌٿْي أنو ٷخٽ9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنِ أؿي ًك٘ش ٷخٽ ٳبًح أهٌص ڃ٠ـ٬ٺ ٳٸپ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃخص ڃن -

ًڃن ىڄِحص حٿْ٘خ٣ْن ًأڅ ّل٠ًَڅ ٳبنو ٙ ٠َّٹ  ٯ٠زو ٫ًٸخرو ًَٗ ٫زخىه

 ًرخٿلَُ أڅ ٙ ّٸَرٺ.

 كيّغ ٷْْ رن ٬ٓي رن ٫زخىس ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٫ن ٓڀڄش رن  - 

 ٻيْپ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃوْڄَس ٫ن أرِ ٫ڄخٍ ٷخٽ9

ٳٸخٽ أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ ٓؤٿض ٷْْ رن ٬ٓي ٫ن ٛيٷش حٿٴ٤َ -

طنِٽ حٿِٻخس ػڂ نِٿض حٿِٻخس ٳڀڂ ننو ٫نيخ ًٿڂ نئڃَ ريخ ًنلن نٴ٬ڀو ًٓؤٿظو ٫ن ٌٛځ 

٫خٌٍٗحء ٳٸخٽ أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ ّنِٽ ٍڃ٠خڅ ػڂ نِٽ 

 ٍڃ٠خڅ ٳڀڂ نئڃَ رو ًٿڂ ننو ٫نو ًنلن نٴ٬ڀو.

 كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 كزْذ أڅ ٷْْ رن ٬ٓي رن ٫زخىس ٷخٽ9

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٗيى ٓڀ٤خنو رڄ٬ْٜش حهلل أًىن حهلل ٻْيه ٌّځ -

 حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٬ٗزش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن حرن أرِ ٿْڀ9َ

أڅ ٓيپ رن كنْٲ ًٷْْ رن ٬ٓي ٻخنخ ٷخ٫يّن رخٿٸخىْٓش ٳڄًَح رـنخُس ٳٸخڃخ ٳٸْپ أنڄخ ىٌ -

ڃن أىپ حٍٕٝ ٳٸخٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃًَح ٫ڀْو رـنخُس ٳٸخځ ٳٸْپ انو 

 ّيٌىُ ٳٸخٽ أٿْٔض نٴٔخ.

رِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن حٿٸخٓڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ڃوْڄَس ٫ن أرِ ٫ڄخٍ حٿيڄٌحنِ ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي ٷخٽ9

أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٜيٷش حٿٴ٤َ ٷزپ أڅ طنِٽ حٿِٻخس ٳڀڄخ نِٿض -
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 حٿِٻخس ٿڂ ّؤڃَنخ ًٿڂ ّنيخنخ؟؟ ًنلن نٴ٬ڀيخ.

ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ن ٬ٓي رن ٍُحٍس ٫ن ڃلڄي رن َٗكزْپ ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي ٷخٽ9

أطخنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٌٟنخ ٿو ٯٔٚ ٳخٯظٔپ ػڂ أطْنخه رڄڀلٴش ًٍْٓش -

ٳخٗظڄپ ريخ ٳټؤنِ أن٨َ أػَ حٿٌٍّ ٫ڀَ ٫ټنو ػڂ أطْنخه رلڄخٍ ٿَْٻذ ٳٸخٽ ٛخكذ 

 أكٶ رٜيٍ كڄخٍه ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخٿلڄخٍ ٿٺ.حٿلڄخٍ 

 كيّغ ٬ٓي رن ٫زخىس ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش ّليع ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 حٿلٔن ّليع ٫ن ٬ٓي رن ٫زخىس أڅ أڃو ڃخطض ٳٸخٽ9

خٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤُ حٿٜيٷش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أڃِ ڃخطض أٳؤطٜيٵ ٫نيخ ٷ-

أٳ٠پ ٷخٽ ٓٸِ حٿڄخء ٷخٽ ٳظڀٺ ٓٸخّش آٽ ٬ٓي رخٿڄيّنش ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸڀض ٿٸظخىس ڃن ّٸٌٽ طڀٺ 

 حٿٔٸخّش آٽ ٬ٓي ٷخٽ حٿلٔن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٻؼَْ أرٌ ىحًى ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫زخىس9 ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ٬ٓي رن

أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أڃِ ڃخطض ٫ًڀْيخ نٌٍ أٳْـِة ٫نيخ ٷخٽ -

 أ٫ظٶ ٫ن أڃٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

ٗڄْڀش كيػنِ ٍؿپ ٫ن ٬ْٓي حٿَٜحٱ أً ىٌ ٬ْٓي حٿَٜحٱ ٫ن آلٶ رن ٬ٓي رن 

 و ٷخٽ٫9زخىس ٫ن أرْ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح حٿلِ ڃن حٕنٜخٍ ڃلنش كزيڂ اّڄخڅ -

َِ أًٙ ٫ڀَ؟؟ حٿٜلش.  ًر٠ٰيڂ نٴخٵ ٷخٽ ٫ٴخڅ ًٷي كيػنخ رو ڃَس ًٿْْ ٳْو ٗٺ أڃڀو ٫ڀ

 كيّغ أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ِّي ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ رن ّ - 

حٿيخى ٫ن ڃلڄي حرن ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ 

 ىََّس ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ أرٌ ىََّس9

ٳڀٸْض رَٜس رن أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٷخٽ ڃن أّن أٷزڀض ٳٸڀض ڃن حٿ٤ٌٍ ٳٸخٽ أڃخ ٿٌ -

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ أىٍٻظٺ ٷزپ أڅ طوَؽ اٿْو ڃخ هَؿض اٿْو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

ط٬ڄپ حٿڄ٤ِ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي اٿَ حٿڄٔـي حٿلَحځ ًاٿَ ڃٔـيُ ًاٿَ ڃٔـي اّڀْخء أً 

 رْض حٿڄٸيّ ّ٘ٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٬ْٓي رن ُّي ٫ن  - 

 ِّّي رن أرِ كزْذ9

ّش أطَ ر٬٤خڃو ٳٸْپ ٿو ٿڂ طٰذ ٫نخ ڃنخُٿنخ أڅ أرخ رَٜس هَؽ ٳِ ٍڃ٠خڅ ڃن حٗٓټنيٍ-
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ر٬ي ٳٸخٽ أطَٯزٌڅ ٳِ ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڄخ ُٿنخ ڃٴ٤َّن كظَ 

 رڀٌٰح ڃټخڅ ٻٌح ًٻٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَ  - 

 9رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أنو ٷخٽ

ٿٸِ أرٌ رَٜس حٿٰٴخٍُ أرخ ىََّس ًىٌ ؿخء ڃن حٿ٤ٌٍ ٳٸخٽ ڃن أّن أٷزڀض ٷخٽ ڃن -

حٿ٤ٌٍ ٛڀْض ٳْو ٷخٽ أڃخ ٿٌ أىٍٻظٺ ٷزپ أڅ طَكپ اٿْو ڃخ ٍكڀض انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ط٘ي حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي اٿَ حٿڄٔـي حٿلَحځ 

 ًڃٔـيُ ىٌح ًحٿڄٔـي حٕٷَٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنَ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ  - 

٬ْٓي رن ِّّي كيػنِ حرن ىزَْس ٫ن أرِ طڄْڂ حٿـْ٘خنِ أڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ه٤ذ 

 حٿنخّ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ9

اڅ أرخ رَٜس كيػنِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ُحىٻڂ ٛٚس ًىِ حٿٌطَ -

ٜڀٌىخ ٳْڄخ رْن ٛٚس حٿ٬٘خء اٿَ ٛٚس حٿٴـَ ٷخٽ أرٌ طڄْڂ ٳؤهٌ ٳِ رْيُ أرٌ ًٍ ٳٔخٍ ٳ

ٳِ حٿڄٔـي اٿَ أرِ رَٜس ٳٸخٽ ٿو أنض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ 

 ٷخٽ ٫ڄًَ ٷخٽ أرٌ رَٜس أنخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 حهلل ٫نو.كيّغ أرِ ُأرِ حرن حڃَأس ٫زخىس ٍِٟ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ  - 

 ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن أرِ حٿڄؼنَ ٫ن أرِ ُأرِ حرن حڃَأس ٫زخىس رن حٿٜخڃض9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ْٓټٌڅ أڃَحء ّٰ٘ڀيڂ أْٗخء ًّئهًَڅ حٿٜٚس ٫ن -

 يخ ػڂ حؿ٬ڀٌح ٛٚطټڂ ڃ٬يڂ ط٫ٌ٤خ.ًٷظيخ ٳٜڀٌح حٿٜٚس ٿٌٷظ

 كيّغ ٓخٿڂ رن ٫زْي ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنِ ٓٴْخڅ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ  - 

 رن ّٔخٱ ٫ن ٍؿپ ڃن آٽ هخٿي رن ٫َٳ٤ش ٫ن آهَ ٷخٽ9

ْٺ ٫ًڀَ ٷخٽ ٻنض ڃ٪ ٓخٿڂ رن ٫زْي ٳِ ٓٴَ ٳ٤٬ْ ٍؿپ ٳٸخٽ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ٳٸخٽ ٫ڀ-

أڃٺ ػڂ ٓخٍ ٳٸخٽ ٿ٬ڀٺ ًؿيص ٳِ نٴٔٺ ٷخٽ ڃخ أٍىص أڅ طٌٻَ أڃِ ٷخٽ ٿڂ أٓظ٤٪ اٙ أڅ 

أٷٌٿيخ ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳ٤٬ْ ٍؿپ ٳٸخٽ حٿٔٚځ ٫ڀْٺ 

ٳٸخٽ ٫ڀْٺ ٫ًڀَ أڃٺ ػڂ ٷخٽ اًح ٤٫ْ أكيٻڂ ٳڀْٸپ حٿلڄي هلل ٫ڀَ ٻپ كخٽ أًحٿلڄي هلل 

 ٸپ ٿو َّكڄټڂ حهلل أً َّكڄٺ حهلل ٗٺ ّلَْ ًٿْٸپ ّٰٴَ حهلل ٿِ ًٿټڂ.ٍد حٿ٬خٿڄْن ًٿْ

 رٸْش كيّغ حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ رن ٯًِحڅ  - 

رن كيػنخ ڃلڄي رن ٬ٓي حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٧زْش حٿټ٫ِٚ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿڄٸيحى 

 حٌٕٓى ّٸٌٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو ڃخ طٸٌٿٌڅ ٳِ حٿِنخ ٷخٿٌح كَڃو حهلل -

ًٌٍٓٿو ٳيٌ كَحځ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو 

ٗڅ ِّنِ حٿَؿپ ر٬َ٘س نٌٔس أَّٔ ٫ڀْو ڃن أڅ ِّنِ رخڃَأس ؿخٍه ٷخٽ ٳٸخٽ ڃخ طٸٌٿٌڅ 

ٷش ٷخٿٌح كَڃيخ حهلل ًٌٍٓٿو ٳيِ كَحځ ٷخٽ ٗڅ َّٔٵ حٿَؿپ ڃن ٫َ٘س أرْخص ٳِ حٿَٔ

 أَّٔ ٫ڀْو ڃن أڅ َّٔٵ ڃن ؿخٍه.

 كيّغ أرِ ٍحٳ٪ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ أنزؤنخ كخطڂ رن حٓڄ٬ْپ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٯ٤ٴخڅ ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ٫9ـٚڅ ٫ن ٫زخى رن ٫زْي حهلل حرن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ 

ًرلنخ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗخس ٳؤڃَنخ ٳ٬خٿـنخ ٿو ْٗجخ ڃن ر٤نيخ ٳؤٻپ ػڂ ٷخځ -

 ٳٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃوٌٽ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ  - 

 ٍحٳ٪ ٷخٽ9

 ًٍأٓو ڃ٬ٸٌٙ. نيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٜڀِ حٿَؿپ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ڃلڄي حٿو٤خرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ  - 

٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع أڅ رټَْ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿلٔن رن ٫ڀِ رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرْو ٫ن 

 ؿيه أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ر٬ؼظنِ ٷَّٖ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڀڄخ ٍأّض حٿنزِ-

ًٓڀڂ ًٷ٪ ٳِ ٷڀزِ حٗٓٚځ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ أٍؿ٪ اٿْيڂ ٷخٽ انِ ٙ أهْْ رخٿ٬يي ًٙ 

أهْْ حٿزَ ًحٍؿ٪ اٿْيڂ ٳبڅ ٻخڅ ٳِ ٷڀزٺ حٿٌُ ٳْو حٓڅ ٳخٍؿ٪ ٷخٽ رټَْ ًأهزَنِ 

 حٿلٔن أڅ أرخ ٍحٳ٪ ٻخڅ ٷز٤ْخ.

ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن  - 

 حهلل رن كٔن ٫ن ر٬ٞ أىڀو ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

هَؿنخ ڃ٪ ٫ڀِ كْن ر٬ؼو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَحّظو ٳڀڄخ ىنخ ڃن حٿلٜن -

 هَؽ اٿْو أىڀو ٳٸخطڀيڂ ٳ٠َد ٍؿپ ڃن حٿْيٌى ٳ٤َف طَٓو ڃن ّيه ٳظنخًٽ ٫ڀِ رخرخ ٻخڅ

٫ني حٿلٜن ٳظَّ رو نٴٔو ٳڀڂ ِّٽ ٳِ ّيه ًىٌ ّٸخطپ كظَ ٳظق حهلل ٫ڀْو ػڂ أٿٸخه ڃن ّيه 

كْن ٳَ٭ ٳڀٸي ٍأّظنِ ٳِ نٴَ ڃ٬ِ ٓز٬ش أنخ ػخڃنيڂ نـيي ٫ڀَ أڅ نٸڀذ ًٿٺ حٿزخد ٳڄخ 

 نٸڀزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٍحٳ٪  - 

 ن أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ٫9ن ٫ڄظو ٫

ٛن٪ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗخس ڃٜڀْش ٳؤطِ ريخ ٳٸخٽ ٿِ ّخ أرخ ٍحٳ٪ نخًٿنِ -

حٿٌٍح٩ ٳنخًٿظو ٳٸخٽ ّخ أرخ ٍحٳ٪ نخًٿنِ حٿٌٍح٩ ٳنخًٿظو ػڂ ٷخٽ ّخ أرخ ٍحٳ٪ نخًٿنِ حٿٌٍح٩ 

رو ٷخٽ  ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىپ ٿڀ٘خس اٙ ًٍح٫خڅ ٳٸخٽ ٿٌ ٓټض ٿنخًٿظنِ ڃنيخ ڃخ ى٫ٌص
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 ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿٌٍح٩.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 كْٔن ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ9

ٟلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رټزْ٘ن أڃڀلْن ڃٌؿزْن هْْٜن ٳٸخٽ أكيىڄخ -

ٚ٭ ًحٓهَ ٫نو ٫ًن أىپ رْظو ٷخٽ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڄن ٗيي رخٿظٌكْي ًٿو رخٿز

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٻٴخنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ  - 

 أرٌ حٿن٠َ أڅ ٫زْي حهلل رن أرِ ٍحٳ٪ كيػو ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٮ أكيٻڂ ڃن كيّؼِ ِٗء ًىٌ ڃظټت ٫ڀَ أٍّټظو ٳْٸٌٽ ڃخ أؿي ىٌح ٳِ ٫َٕٳن ڃخ ّزڀ-

 ٻظخد حهلل ط٬خٿَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن  - 

 ٫ڄظو ٓڀڄَ ٫ن أرِ ٍحٳ9٪

٫ًني  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣خٱ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ ٌّځ ٳـ٬پ ّٰظٔپ ٫ني ىٌه-

 ىٌه ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ ؿ٬ڀظو ٯٔٚ ًحكيح ٷخٽ ىٌح أُٻَ ًأ٣ْذ ًأ٣يَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿلټڂ  - 

 رن ٫ظْزش ٫ن حرن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ9

َِ حٍٕٷڂ حٿِىَُ ًحرن أرِ حٍٕٷڂ ًحٓظ٬ڄپ ٫ڀَ حٿٜيٷ- خص ٷخٽ ٳخٓظظز٬نِ ٷخٽ ڃَ ٫ڀ

ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٍحٳ٪ اڅ حٿٜيٷش كَحځ ٫ڀَ 

 ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي اڅ ڃٌٿَ حٿٸٌځ ڃن أنٴٔيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ ٷخٽ ڃلڄي ٬ّنِ رن آلٶ ٳليػنِ  - 

 ن ٫زخّ ٫ن ٫ټَڃش ٷخٽ9كْٔن رن ٫زي حهلل رن ٫زْي حهلل ر

ٷخٽ أرٌ ٍحٳ٪ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنض ٯٚڃخ ٿڀ٬زخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ -

ًٻخڅ حٗٓٚځ ٷي ىهڀنخ ٳؤٓڀڄض ًأٓڀڄض أځ حٿٴ٠پ ًٻخڅ حٿ٬زخّ ٷي أٓڀڂ ًٿټنو ٻخڅ ّيخد 

ٷٌڃو ًٻخڅ ّټظڂ آٚڃو ًٻخڅ أرٌ ٿيذ ٫يً حهلل ٷي طوڀٲ ٫ن ريٍ ًر٬غ ڃټخنو حٿ٬خٙ 

رن ى٘خځ رن حٿڄَْٰس ًٻٌٿٺ ٻخنٌح ٛن٬ٌح ٿڂ ّظوڀٲ ٍؿپ اٙ ر٬غ ڃټخنو ٍؿٚ ٳڀڄخ ؿخءنخ 

حٿوزَ ٻزظو حهلل ًأهِحه ًًؿينخ ٳِ أنٴٔنخ ٷٌس ٳٌٻَ حٿليّغ ًڃن ىٌح حٿڄٌٟ٪ ٳِ ٻظخد 

٬ّٸٌد ڃَٓپ ٿْْ ٳْو آنخى ًٷخٽ ٳْو أهٌ رنِ ٓخٿڂ رن ٫ٌٱ ٷخٽ ًٻخڅ ٳِ حٕٓخٍٍ 

ڄِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿو رڄټش حرنخ ٻْٔخ أرٌ ًىح٫ش رن ٛزَْس حٿٔي

طخؿَح ًح ڃخٽ ٿټؤنټڂ رو ٷي ؿخءنِ ٳِ ٳيحء أرْو ًٷي ٷخٿض ٷَّٖ ٙ ط٬ـڀٌح رٴيحء أٓخٍحٻڂ 

ٙ ّظؤٍد ٫ڀْټڂ ڃلڄي ًأٛلخرو ٳٸخٽ حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٛيٷظڂ ٳخٳ٬ڀٌح ًحنٔپ ڃن 

ٱ ىٍىڂ ٳخن٤ڀٶ رو ًٷيځ ڃټَُ رن كٴٚ رن حٿڀْپ ٳٸيځ حٿڄيّنش ًأهٌ أرخه رؤٍر٬ش آٙ

حٕهْٲ ٳِ ٳيحء ٓيْپ رن ٫ڄًَ ًٻخڅ حٿٌُ أَٓه ڃخٿٺ رن حٿيه٘ن أهٌ رنِ ڃخٿٺ رن 
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 ٫ٌٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ حٿ٬زخّ رن أرِ هَحٕ  - 

 ٫ن حٿٴ٠پ رن ٫زْي حهلل رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ ٍحٳ9٪

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ أرخ ٍحٳ٪ أٷظپ ٻپ ٻڀذ رخٿڄيّنش ٷخٽ ٳٌؿيص نٌٔس أڅ حٿنزِ ٛڀَ -

ڃن حٕنٜخٍ رخٿٌٍّٜن ڃن حٿزٸْ٪ ٿين ٻڀذ ٳٸڀن ّخ أرخ ٍحٳ٪ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٷي أٯٍِ ٍؿخٿنخ ًاڅ ىٌح حٿټڀذ ّڄن٬نخ ر٬ي حهلل ًحهلل ڃخ ّٔظ٤ْ٪ أكي أڅ ّؤطْنخ كظَ 

نو ًرْنو ٳخًٻَه ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه أرٌ ٍحٳ٪ ٿڀنزِ طٸٌځ حڃَأس ڃنخ ٳظلٌٽ رْ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٍحٳ٪ حٷظڀو ٳبنڄخ ّڄن٬ين حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن  - 

ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خٛڂ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٫

 ٷخٽ9

ٻخڅ اًح ٓڄ٪ حٿڄئًڅ ٷخٽ ڃؼپ ڃخ ّٸٌٽ كظَ اًح رڀٮ كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف -

 ٷخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن ٫ڄًَ  - 

حٳ٪ ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٬ّنِ حرن أرِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄَْٰس رن أرِ ٍ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأطِ رټظٲ ٗخس ٳؤٻڀيخ ػڂ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ًٿڂ -

 ّڄْ ٷ٤َس ڃخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ كخطڂ رن حٓڄ٬ْپ كيػنخ حرن ٫ـٚڅ  - 

٤ٴخڅ ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ن ٫زخى رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ ٯ

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

ًرلض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗخس ٳؤڃَنِ ٳٸڀْض ٿو ڃن ر٤نيخ ٳؤٻپ ڃنيخ ػڂ ٷخځ -

 ٳٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل  - 

 حٳ٪ ٫ن أرْو ٷخٽ٫9ن ٫زْي حهلل رن أرِ ٍ

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًڅ ٳِ أًنِ حٿلٔن كْن ًٿيطو ٳخ٣ڄش رخٿٜٚس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ كڄخى حرن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن ٫ڄظو ٫ن أرِ ٍحٳ9٪

و ًٓڀڂ ٣خٱ ٫ڀَ نٔخثو ؿڄ٪ ٳِ ٌّځ ًحكي ًحٯظٔپ ٫ني ٻپ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

ًحكيس ڃنين ٯٔٚ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طـ٬ڀو ٯٔٚ ًحكيح ٳٸخٽ اڅ ىٌح أُٻَ ًأ٣يَ 

 ًأ٣ْذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃَْٔس ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي9 - 
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ح ٳٸخٽ أرٌ ٍحٳ٪ ٿٌٙ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل أڅ ٬ٓيح ٓخًځ أرخ ٍحٳ٪ ًأرٌ ٍحٳ٪ ٓخًځ ٬ٓي-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿـخٍ أكٶ رٔٸزو ڃخ أ٤٫ْظٺ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳِ كيّؼو 

 ًحٿٔٸذ حٿٸَد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 حرن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ ٍحٳ9٪

٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ رَؿپ ڃن رنَ ڃوًِځ ٫ڀَ حٿٜيٷش ٳٸخٽ ٕرِ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

ٍحٳ٪ حٛلزنِ ٻْڄخ طْٜذ ڃنيخ ٷخٽ ٙ كظَ آطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓؤٿو 

ٳخن٤ڀٶ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ حٿٜيٷش ٙ طلپ ٿنخ ًاڅ ڃٌٿَ حٿٸٌځ ڃن 

 أنٴٔيڂ.

ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٬ٗزش ٫ن ڃوٌٽ ٫ن أرِ ٬ٓي ٷخٽ9  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

ٍأّض أرخ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن أرِ َّٓلش ًٿڂ َّٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9

 أكي ىٌّن حٿَؿڀْن حٿيؿخٽ ّٸظڀو ٫َْٔ رن ڃَّڂ ًٷخٽ حٓهَ ٍّق طڀٸْيڂ ٳِ رلَ.-

 كيّغ ٟڄَس رن ٬ْٓي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنِ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

حٿِرَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ُّخى رن ٟڄَس رن ٬ْٓي حٿٔڀڄِ ّليع ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن أرْو 

 ٟڄَس ٫ًن ؿيه ًٻخنخ ٗييح كنْنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ9ٙ

٧پ ٗـَس ٳـڀْ ٳْو ًىٌ  ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ػڂ ٫ڄي اٿَ-

رلنْن ٳٸخځ اٿْو حٕٷ٩َ رن كخرْ ٫ًْْنش رن كٜن رن كٌّٴش رن ريٍ ّوظٜڄخڅ ٳِ ٫خڃَ 

رن حٕٟز٢ حٕٗـ٬ِ ٫ًْْنش ٤ّڀذ ريځ ٫خڃَ ًىٌ ٌّڃجٌ ٍثْْ ٯ٤ٴخڅ ًحٕٷ٩َ رن 

كخرْ ّيٳ٪ ٫ن ڃلڀڂ رن ؿؼخڃش رڄټخنو ڃن هنيٱ ٳظيحًٙ حٿوٌٜڃش ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ًٓڀڂ ًنلن نٔڄ٪ ٳٔڄ٬نخ ٫ْْنش ًىٌ ّٸٌٽ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ أى٫و كظَ أًّٶ حهلل ٫ڀْو 

نٔخثو ڃن حٿلَ ڃخ ًحٵ نٔخثِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ رپ طؤهًٌڅ حٿيّش 

هڄْٔن ٳِ ٓٴَنخ ىٌح ًهڄْٔن اًح ٍؿ٬نخ ٷخٽ ًىٌ ّؤرَ ٫ڀْو اً ٷخځ ٍؿپ ڃن رنَ ٿْغ 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ڃخ ًؿيص ٿيٌح حٿٸظْپ ٗزيخ ٳِ ٯَس  ّٸخٽ ٿو ڃټْظپ ٷَْٜ ڃـڄ٩ٌ ٳٸخٽ

حٗٓٚځ اٙ ٻٰنڂ ًٍىص ٳَڃْض أًحثڀيخ ٳنٴَص أهَحىخ أٓنن حٿٌْځ ًٯَِْ ٯيح ٷخٽ ٳَٳ٪ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ػڂ ٷخٽ رپ طؤهًٌڅ حٿيّش هڄْٔن ٳِ ٓٴَنخ ىٌح 

كزټڂ ّٔظٰٴَ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ًهڄْٔن اًح ٍؿ٬نخ ٷخٽ ٳٸزڀٌح حٿيّش ػڂ ٷخٿٌح أّن ٛخ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخځ ٍؿپ أىځ َٟد ٣ٌّپ كڀش ٿو ٷي ٻخڅ طيْؤ ٳْيخ ٿڀٸظپ كظَ ؿڀْ رْن 

ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ حٓڄٺ ٷخٽ أنخ ڃلڀڂ رن ؿؼخڃش ٷخٽ ٳَٳ٪ 

ڃش ٳٸخځ ًىٌ ّظڀٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ػڂ ٷخٽ حٿڀيڂ ٙ طٰٴَ ٿڄڀلڂ حرن ؿؼخ

ىڃ٬و رٴ٠پ ٍىحثو ٷخٽ ٳؤڃخ نلن رْننخ ٳنٸٌٽ انخ نَؿٌح أڅ ّټٌڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
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 ًٓڀڂ ٷي حٓظٰٴَ ٿو ًأڃخ ڃخ ٧يَ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيٌح.

 كيّغ أرِ رَىس حٿ٨ٴَُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

زي حهلل رن ًىذ أهزَنِ أرٌ ٛوَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ كيػنخ ٫ - 

 ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸذ رن أرِ رَىس حٿ٨ٴَُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّوَؽ ڃن حٿټخىنْن ٍؿپ ّيٍّ حٿٸَآڅ -

 ىٍحٓش ٙ ّيٍٓيخ أكي ّټٌڅ ر٬يه.

 كيّغ ٫زي حهلل رن أرِ كيٍى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن آلٶ كيػنِ ِّّي رن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ٷ٢ْٔ ٫ن حٿٸ٬ٸ٬خ٩ حرن ٫زي حهلل رن أرِ كيٍى ٫ن أرْو ٫زي حهلل رن أرِ كيٍى ٷخٽ9

ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أٟڂ ٳوَؿض ٳِ نٴَ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْيڂ أرٌ -

رن ٷْْ ٳوَؿنخ كظَ اًح ٻنخ رز٤ن أٟڂ ڃَ رنخ  ٷظخىس حٿلخٍع رن ٍر٬ِ ًڃلڀڂ رن ؿؼخڃش

٫خڃَ حٕٗـ٬ِ ٫ڀَ ٷ٬ٌى ٿو ڃظْ٪ ٣ًًذ ڃن ٿزن ٳڀڄخ ڃَ رنخ ٓڀڂ ٫ڀْنخ ٳخڃٔټنخ ٫نو 

ًكڄپ ٫ڀْو ڃلڀڂ رن ؿؼخڃش ٳٸظڀو رِ٘ء ٻخڅ رْنو ًرْنو ًأهٌ ر٬َْه ًڃظ٬ْو ٳڀڄخ ٷيڃنخ 

ٿٸَآڅ ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأهزَنخه حٿوزَ نِٽ ٳْنخ ح

اًح َٟرظڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳظزْنٌح ًٙ طٸٌٿٌح ٿڄن أٿٸَ اٿْټڂ حٿٔٚځ ٿٔض ڃئڃنخ طزظٌٰڅ 

٫َٝ حٿلْخس حٿينْخ ٳ٬ني حهلل ڃٰخنڂ ٻؼَْس ٻٌٿٺ ٻنظڂ ڃن ٷزپ ٳڄن حهلل ٫ڀْټڂ ٳظزْنٌح اڅ حهلل 

 ٻخڅ رڄخ ط٬ڄڀٌڅ هزَْح.

كيػنخ أرِ ٫ن ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد - 

 حٿٌحكي رن أرِ ٫ٌڅ ٫ن ؿيطو ٫ن حرن أرِ كيٍى حٿٔڀڄِ أنو ًٻ9َ

أنو طًِؽ حڃَأس ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظ٬ْنو ٳِ ٛيحٷيخ ٳٸخٽ ٻڂ -

أٛيٷض ٷخٽ ٷڀض ڃخثظِ ىٍىڂ ٷخٽ ٿٌ ٻنظڂ ط٬َٳٌڅ حٿيٍحىڂ ڃن ًحىّټڂ ىٌح ڃخ ُىطڂ ڃخ 

أ٤٫ْٺ ٷخٽ ٷخٽ ٳڄټؼض ػڂ ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬ؼنِ ٳِ  ٫نيُ ڃخ

َّٓش ر٬ؼيخ نلٌ نـي ٳٸخٽ أهَؽ ڃن ىٌه حٿَّٔش ٿ٬ڀٺ أڅ طْٜذ ْٗجخ ٳؤنٴڀټو ٷخٽ 

ٳوَؿنخ كظَ ؿجنخ ٿلخَٟ ڃڄْٔن ٷخٽ ٳڀڄخ ًىزض ٳلڄش حٿ٬٘خء ر٬ؼنخ أڃَْنخ ٍؿڀْن 

ڄڀض ٳټزًَح ًحكڄڀٌح ًٷخٽ كْن ر٬ؼنخ ٍؿڀْن ٷخٽ ٳؤك٤نخ رخٿ٬ٔټَ ًٷخٽ اًح ٻزَص ًك

ٍؿڀْن ٍؿڀْن ٙ طٴظَٷخ ًٕٓؤٿن ًحكيح ڃنټڄخ ٫ن هزَ ٛخكزو ٳٚ أؿيه ٫نيه ًٙ طڄ٬نٌح 

ٳِ حٿ٤ڀذ ٷخٽ ٳڀڄخ أٍىنخ أڅ نلڄپ ٓڄ٬ض ٍؿپ ڃن حٿلخَٟ َٛم ّخه٠َس ٳظٴخءٿض 

ڄَ رِ رؤنخ ٓنْٜذ ڃنيڂ ه٠َس ٷخٽ ٳڀڄخ أ٫ظڄنخ ٻزَ أڃَْنخ ًكڄپ ًٻزَنخ ًكڄڀنخ ٷخٽ ٳ

ٍؿپ ٳِ ّيه حٿْٔٲ ٳخطز٬ظو ٳٸخٽ ٿِ ٛخكزِ اڅ أڃَْنخ ٷي ٫يي اٿْنخ أڅ ٙ نڄ٬ن ٳِ 

حٿ٤ڀذ ٳخٍؿ٪ ٳڀڄخ ٍأّض اٙ أڅ أطز٬و ٷخٽ ًحهلل ٿظَؿ٬ن أً ٍٕؿ٬ن اٿْو ًٕهزَنو أنٺ 

أرْض ٷخٽ ٳٸڀض ًحهلل ٕطز٬نو ٷخٽ ٳخطز٬ظو كظَ اًح ىنٌص ڃنو ٍڃْظو رٔيڂ ٫ڀَ ؿَّيحء ڃظنو 

حىڅ ّخ ڃٔڀڂ اٿَ حٿـنش ٳڀڄخ ٍآنِ ٙ أىنٌ اٿْو ًٍڃْظو رٔيڂ آهَ ٳؤػونظو ٍڃخنِ ٳٌٷ٪ ٳٸخٽ 
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رخٿْٔٲ ٳؤه٤ؤنِ ًأهٌص حٿْٔٲ ٳٸظڀظو ًحكظُِص رو ٍأٓو ًٗيىنخ ٳؤهٌنخ ن٬ڄخ ٻؼَْح 

ًٯنڄخ ٷخٽ ػڂ حنَٜٳنخ ٳؤٛزلض ٳبًح ر٬َُْ ڃٸ٤ٌٍ رو ر٬َْ ٫ڀْو حڃَأس ؿڄْڀش ٗخرش ٷخٽ 

ض ٿيخ اٿَ أّن طڀظٴظْن ٷخٿض اٿَ ٍؿپ ًحهلل اڅ ٻخڅ كْخ ٳـ٬ڀض طڀظٴض هڀٴيخ ٳظټزَ ٳٸڀ

هخٿ٤ټڂ ٷخٽ ٷڀض ٧ًننض أنو ٛخكزِ حٿٌُ ٷظڀض ٷي ًحهلل ٷظڀظو ًىٌح ْٓٴو ًىٌ ڃ٬ڀٶ رٸظذ 

حٿز٬َْ حٿٌُ أنخ ٫ڀْو ًٯڄي حٿْٔٲ ٿْْ ٳْو ِٗء ڃ٬ڀٶ رٸظذ ر٬َْىخ ٳڀڄخ ٷڀض ًٿٺ ٿيخ 

ٳؤهٌطو ٳ٘ڄظو ٳْو ٳ٤زٸو ٷخٽ ٳڀڄخ  ٷخٿض ٳيًنٺ ىٌح حٿٰڄي ٳ٘ڄو ٳْو اڅ ٻنض ٛخىٷخ ٷخٽ

ٍأص ًٿٺ رټض ٷخٽ ٳٸيڃنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خنِ ڃن ًٿٺ حٿن٬ڂ 

 حٿٌُ ٷيڃنخ رو.

 كيّغ رٚٽ ٍِٟ حهلل ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ٫خٛڂ رن أرِ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ9 - 

 ِ رآڃْن.ٷخٽ رٚٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ طٔزٸن-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ڃٔق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-

ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿٔخثذ رن ٫ڄَ كيػنِ حر - 

 ڃڀْټش9

َِ ر٬زي حهلل رن - أڅ ڃ٬خًّش كؾ ٳؤٍٓپ اٿَ ْٗزش رن ٫ؼڄخڅ أڅ حٳظق رخد حٿټ٬زش ٳٸخٽ ٫ڀ

٫ڄَ ٷخٽ ٳـخء حرن ٫ڄَ ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خًّش ىپ رڀٰٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٛڀَ ٳِ حٿټ٬زش ٳٸخٽ ن٬ڂ ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټ٬زش ٳظؤهَ هًَؿو 

ٳٌىزض ػڂ ؿجض ٬َّٓخ ٳٌؿيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخٍؿخ ٳٌؿيص ْٗجخ 

ٳٔؤٿض رٚٽ رن ٍرخف ىپ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿټ٬زش ٷخٽ ن٬ڂ ٍٻ٪ 

 ٍٻ٬ظْن رْن حٿٔخٍّظْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ9 - 

خڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّى ٫ڀْيڂ كْن ٻخڅ ّٔڀڄٌڅ ٳِ حٿٜٚس ٷڀض ٿزٚٽ ٻْٲ ٻ-

 ٷخٽ ٻخڅ َّْ٘ رْيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خٍٵ رن  - 

 ٗيخد ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ٿڂ ّټن ّنيَ ٫ن حٿٜٚس اٙ ٫ني ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء ًڃلڄي رن ِّّي ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓڀڄش رن كٌٗذ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ أكڄي ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ - 
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 آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ حٿڄِنِ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًًنو رخٿٜٚس ٷخٽ أرٌ أكڄي ًىٌ َّّي حٿْٜخځ -

ٳي٫خ رٸيف ٳَ٘د ًٓٸخنِ ػڂ هَؽ اٿَ حٿڄٔـي ٿڀٜٚس ٳٸخځ ّٜڀِ رَْٰ ًٌٟء َّّي 

 حٿٌٜځ.

حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ  - 

 كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن حٿٜنخرلِ ٫ن رٚٽ9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْڀش حٿٸيٍ ٿْڀش أٍر٪ ٫ًَّ٘ن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ  - 

٫ن أرِ ٫زي حهلل أنو ٓڄ٪ أهزَنِ أرٌ رټَ رن كٴٚ رن ٫ڄَ أهزَنِ أرٌ ٫زي حٿَكڄن 

 أرٌ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ّٔؤٽ ر9ٙٚ

ٻْٲ ڃٔق حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿوٴْن ٷخٽ طزَُ ػڂ ى٫خ رڄ٤يَس أُ أىحًس -

ٳٰٔپ ًؿيو ًّيّو ػڂ ڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٫ًڀَ هڄخٍ حٿ٬ڄخڃش ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ػڂ ى٫خ 

 رڄ٤يَس رخٕىحًس.

خ ى٘خځ رن ٬ْٓي أنزؤنخ ڃلڄي رن ٍحٗي ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ڃټلٌٙ ّليع ٫ن ن٬ْڂ رن هڄخٍ ٫ن رٚٽ9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حڃٔلٌح ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي كيػنخ  - 

 9ڃټلٌٽ ٫ن ن٬ْڂ رن هڄخٍ ٫ن رٚٽ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حڃٔلٌح ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ رن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄ9َ - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ حٿټ٬زش ٫ًؼڄخڅ رن ٣ڀلش ًأٓخڃش رن ُّي ًرٚٽ -

ن٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طَٹ ٫ڄٌىّن ٷي ٯڀٸيخ ٳڀڄخ هَؽ ٓؤٿض رٚٙ ڃخًح ٛ

 ٫ن ّڄْنو ٫ًڄٌىح ٫ن ّٔخٍه ًػٚػش أ٫ڄيس هڀٴو ػڂ ٛڀَ ًرْنو ًرْن حٿٸزڀش ػٚع أ٩ًٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حَٓحثْپ ٫ن حرن آلٶ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

و ًٓڀڂ أًًنو رخٿٜٚس ًىٌ َّّي حٿْٜخځ ٳَ٘د ػڂ نخًٿنِ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 ًهَؽ اٿَ حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي أهزَنِ ڃټلٌٽ أڅ  - 

 ن٬ْڂ رن هڄخٍ أهزَه9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حڃٔلٌح ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-

أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٬ٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 كيػنِ حرن ٫ڄَ ٷخٽ9
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ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿٴظق ٷ٠ٌح ٣ٌحٳيڂ رخٿزْض ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ىهپ حٿزْض ٳٰٴپ ٫نو حرن ٫ڄَ ٳڀڄخ أنزت ريهٌٿو أٷزپ َّٻذ أ٫نخٵ حٿَؿخٽ ٳيهپ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ ّٜڀِ ٳظڀٸخه ٫ني حٿزخد هخٍؿخ ٳٔؤٽ رٚٽ حٿڄئًڅ ّٸظيُ رخٿنزِ ٛڀَ ح

ٻْٲ ٛن٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ىهپ حٿټ٬زش ٷخٽ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن كْخٽ ًؿيو ػڂ 

 ى٫خ حهلل ٫ِ ًؿپ ٓخ٫ش ػڂ هَؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

كڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٫ًزي حٿَُحٵ ٫زي حٿَ

 أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿلټڂ ٫ن أرن ٿْڀَ ٫ن رٚٽ9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿٔخثذ رن ٫ڄًَ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ  - 

 ذ رن ٫ڄَ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ9حٿٔخث

ٓؤٿض رٚٽ رن ٍرخف أّن ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ىهپ حٿټ٬زش ٷخٽ رْن -

 حٿٔخٍّظْن ًٷخٽ حرن رټَ ٓـيطْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ9 - 

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ىهپ حٿټ٬زش ٷخٽ ٻخڅ رْنو ٓؤٿض رٚٙ أّن ٛڀَ ٌٍٓٽ ح-

 ًرْن حٿـيحٍ ػٚػش أ٩ًٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن ٗيحى ڃٌٿَ ٫ْخٝ رن  - 

 ٫خڃَ ٫ن رٚٽ9

 أنو ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئًنو رخٿٜٚس ٳٌؿيه ّظٔلَ ٳِ ڃٔـي رْظو.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿٌٍى رن ػڄخڃش ٫ن كيػنخ  - 

 ٫ڄًَ رن ڃَىحّ ٷخٽ9

أطْض حٿ٘خځ أطْش ٳبًح ٍؿپ ٯڀ٦ْ حٿ٘ٴظْن أً ٷخٽ ٟوڂ حٿ٘ٴظْن ًحٕنٲ اًح رْن ّيّو ٓٚف -

ٳٔؤٿٌه ًىٌ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ هًٌح ڃن ىٌح حٿٔٚف ًحٓظٜڀلٌه ًؿخىيًح ٳِ ٓزْپ حهلل 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ڃن ىٌح ٷخٿٌح رٚٽ. ٫ِ ًؿپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رټَ رن كٴٚ  - 

 ٫ن أرِ ٫زي حهلل ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ9

ٻنض ٷخ٫يح ڃ٪ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٳڄَ رٚٽ ٳٔؤٿو ٫ن حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٳٸخٽ ٻخڅ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸ٠ِ كخؿظو ٳآطْو رخٿڄخء ٳْظٌٟخ ٳْڄٔق ٫ڀَ حٿ٬ڄخڃش ٌٍٓٽ حهلل

 ٫ًڀَ حٿوٴْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿلټڂ رن ٫ظزش ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٫ن رٚٽ9

 ن ًحٿوڄخٍ.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن حٿلټڂ كيػنِ هْٜٲ ٫ن ڃـخىي ٫ن حرن  - 

 ٫ڄَ أنو ٓؤٽ رٚٙ ٳؤهزَه9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن ؿ٬پ ح٤ٌٕٓحنش ٫ن ّڄْنو ًطٸيځ ٷڀْٚ -

 ًؿ٬پ حٿڄٸخځ هڀٲ ٧يَه.

حٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ ًحرن رټَ أنزؤنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُ - 

 ؿَّؾ أنزؤنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن حرن ٫ڄَ أنو أهزَه ٫ن رٚٽ9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳْو ٍٻ٬ظْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ْٓٲ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃـخىي  - 

 ٷخٽ9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ىهپ حٿټ٬زش ٷخٽ أطَ حرن ٫ڄَ ًىٌ ٳِ ڃنِٿو ٳٸْپ ٿو -

ٳؤٷزڀض ٷخٽ ٳؤؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ ًأؿي رٚٙ ٷخثڄخ رْن حٿزخرْن 

ٳٸڀض ّخ رٚٽ ىپ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿټ٬زش ٷخٽ ن٬ڂ ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن 

ڀَ ّٔخٍٹ اًح ىهڀض ػڂ هَؽ رْن ىخطْن حٿٔخٍّظْن ًأٗخٍ ٿو اٿَ حٿٔخٍّظْن حٿڀظْن ٫

 ٳٜڀَ ٳِ ًؿو حٿټ٬زش ٍٻ٬ظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن  - 

 ن٬ْڂ رن هڄخٍ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڃٔلٌح ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-

ڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ آلٶ رن ٬ْٓي رن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗ - 

 ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٫ن ٬ْٓي ٬ّنِ أرخه ٷخٽ9

ح٫ظڄَ ڃ٬خًّش ٳيهپ حٿزْض ٳؤٍٓپ اٿَ حرن ٫ڄَ ًؿڀْ ّنظ٨َه كظَ ؿخءه ٳٸخٽ أّن -

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ىهپ حٿزْض ٷخٽ ڃخ ٻنض ڃ٬و ًٿټنِ ىهڀض ر٬ي 

ٳٔؤٿظو أّن ٛڀَ ٳؤهزَنِ أنو ٛڀَ رْن ح٤ٌٕٓحنظْن ٳٸخځ أڅ أٍحى حٿوًَؽ ٳڀٸْض رٚٙ 

 ڃ٬خًّش ٳٜڀَ رْنيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿ٬ٚء كيػنِ أرٌ ُّخى  - 

 ٫زْي حهلل رن ُّخى حٿټنيُ ٫ن رٚٽ9

ڀض ٫خث٘ش رٚٙ أنو كيع أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئًنو رٜٚس حٿٰيحس ٳٰ٘-

رؤڃَ ٓؤٿظو ٫نو كظَ أٳ٠لو حٿٜزق ًأٛزق ؿيح ٷخٽ ٳٸخځ رٚٽ ٳآًنو رخٿٜٚس ًطخر٪ رْن 

آًحنو ٳڀڂ ّوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ هَؽ ٳٜڀَ رخٿنخّ أهزَه أڅ ٫خث٘ش 

ٰٗڀظو رؤڃَ ٓؤٿظو ٫نو كظَ أٛزق ؿيح ػڂ أنو أر٤ؤ ٫ڀْو رخٿوًَؽ ٳٸخٽ انِ ٍٻ٬ض ٍٻ٬ظِ 

ـَ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ ٷي أٛزلض ؿيح ٷخٽ ٿٌ أٛزلض أٻؼَ ڃڄخ أٛزلض ٳَٻ٬ظيڄخ حٿٴ

 ًأكٔنظيڄخ ًأؿڄڀظيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ڃلڄي حٿو٤خرِ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن ُّي  - 
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 رن أرِ أنْٔش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن حٿَرْ٪ ًأرٌ أكڄي ٷخٙ كيػنخ حرن حَٓحثْپ ٷخٽ  - 

 أرٌ أكڄي ٳِ كيّؼو كيػنخ حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

ٿٜٚس اٙ ٳِ ٛٚس أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ أػٌد ٳِ ِٗء ڃن ح-

حٿٴـَ ًٷخٽ أرٌ أكڄي ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًنض ٳٚ 

ٌّد.  طؼ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀَ رن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ُّي ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

ٌّد اٙ ٳِ حٿٴـَ.أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ -  أػ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن ٷخٽ ًٻَ ٍؿپ ٿ٬٘زش حٿلټڂ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ  - 

 ٫ن رٚٽ9

ٌّد ٳِ حٿٴـَ ًنيخنِ ٫ن حٿ٬٘خء ٳٸخٽ ٬ٗزش ًحهلل ڃخ ًٻَ حرن أرِ ٿْڀَ ًٙ - ٳؤڃَنِ أڅ أػ

 ن ڃٔڀڂ.ًٻَ اٙ آنخىح ٬ْٟٴخ ٷخٽ أ٧ن ٬ٗزش ٷخٽ ٻنض أٍحه ًٍحه ٫ن ٫ڄَحڅ ر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن ٫ڄَ ًّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٷخٙ كيػنخ ُحثيس  - 

 ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.-

نزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿلټڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أ - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٫ًڀَ حٿوڄخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش كيػنخ أٌّد ٫ن  - 

 أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حىٍّْ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿڄٌٷْن ًحٿوڄخٍ.ٍأّض ٌٍٓ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنِ حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ  - 

 ٿْڀَ ٫ن رٚٽ ٷخٽ9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-

خى رن ُّي كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ أڅ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄ - 

 ٫ڄَ كيع ٫ن رٚٽ9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ حٿزْض ٷخٽ ًٻخڅ حرن ٫زخّ ّٸٌٽ ٿڂ ّٜپ -

 ٳْو ًٿټنو ٻزَ ٳِ نٌحكْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٷخٽ  - 

 څ ٷخٽ٬ٗ9زش ٻظذ أرِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخ
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 ٷخٽ رٚٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔزٸنِ رآڃْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ حرن أرِ ًٍحى ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن  - 

 ٫ڄَ ٷخٽ9

٬ٛي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزْض ًرٚٽ هڀٴو ٷخٽ ًٻنض ٗخرخ ٳ٬ٜيص -

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىينخ ٷخٽ ٳؤٗخٍ رْيه أُ ٳخٓظٸزڀنِ رٚٽ ٳٸڀض ٿو ڃخ ٛن٪ ٌٍٓٽ ح

 ٛڀَ ٍٻ٬ظْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄ9َ - 

ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ًىٌ ٫ڀَ نخٷش ٕٓخڃش رن ُّي ٳؤنخم ٬ّنِ -

رو ٳؤرض أڃو أڅ ط٤٬ْو ٳٸخٽ ٿظ٤٬ْنو  رخٿټ٬زش ػڂ ى٫خ ٫ؼڄخڅ رن ٣ڀلش رخٿڄٴظخف ٳٌىذ ّؤطْو

أً ّوَؽ رخٿْٔٲ ڃن ٛڀزِ ٳيٳ٬ظو اٿْو ٳٴظق حٿزخد ٳيهپ ًڃ٬و رٚٽ ٫ًؼڄخڅ ًأٓخڃش 

ٳؤؿخٳٌح حٿزخد ٫ڀْيڂ ڃڀْخ ٷخٽ حرن ٫ڄَ ًٻنض ٍؿٚ ٗخرخ ٷٌّخ ٳزخىٍص حٿنخّ ٳزيٍطيڂ 

ڂ ٳٸخٽ رْن ٳٌؿيص رٚٙ ٷخثڄخ ٫ڀَ حٿزخد ٳٸڀض أّن ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

 حٿ٬ڄٌىّن حٿڄٸيڃْن ًنْٔض أڅ أٓؤٿو ٻڂ ٛڀَ.

 كيّغ ٛيْذ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٿڄييُ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن  - 

 ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9

ڄئڃن اڅ أڃَ حٿڄئڃن ٻڀو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ـزض ڃن ٷ٠خء حهلل ٿڀ-

هَْ ًٿْْ ًٿٺ اٙ ٿڀڄئڃن اڅ أٛخرظو َٓحء ٳ٘ټَ ٻخڅ هَْ ٿو ًاڅ أٛخرظو َٟحء 

 ٳٜزَ ٻخڅ هَْ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9

ڂ اًح ىهپ أىپ حٿـنش حٿـنش نٌىًح ّخ أىپ حٿـنش اڅ ٿټڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

٫ني حهلل ڃ٫ٌي ٿڂ طًَه ٳٸخٿٌح ًڃخ ىٌ أٿڂ ّزْٞ ًؿٌىنخ ًِّكِكنخ ٫ن حٿنخٍ ًّيهڀنخ 

حٿـنش ٷخٽ ٳْټ٘ٲ حٿلـخد ٷخٽ ٳْن٨ًَڅ اٿْو ٳٌحهلل ڃخ أ٤٫خىڂ حهلل ْٗجخ أكذ اٿْيڂ ڃنو ػڂ 

 ىهپ أىپ حٿـنش. ٷَأ ٿڀٌّن أكٔنٌح حٿلٔنَ ًُّخىس ٷخٽ ڃَس اًح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٿڄييُ ٫ن ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن كڄِس رن ٛيْذ9

أڅ ٛيْزخ ٻخڅ ّټنَ أرخ ّلَْ ًّٸٌٽ أنو ڃن حٿ٬َد ٬٤ًّڂ حٿ٬٤خځ حٿټؼَْ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ -

حٿ٬َد ًط٬٤ڂ حٿ٬٤خځ حٿټؼَْ ّخ ٛيْذ ڃخ ٿٺ طټنَ أرخ ّلَْ ًٿْْ ٿٺ ًٿي ًطٸٌٽ انٺ ڃن 

ًًٿٺ َٓٱ ٳِ حٿڄخٽ ٳٸخٽ ٛيْذ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنخنِ أرخ ّلَْ 

ًأڃخ ٷٌٿٺ ٳِ حٿنٔذ ٳؤنخ ٍؿپ ڃن حٿنڄَ رن ٷخ٢ٓ ڃن أىپ حٿڄٌٛپ ًٿټنِ ٓزْض ٯٚڃخ 

َْٰٛح ٷي ٯٴڀض أىڀِ ًٷٌڃِ ًأڃخ ٷٌٿٺ ٳِ حٿ٬٤خځ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 



   

 

 

Page 29 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 خڅ ّٸٌٽ هْخٍٻڂ ڃن أ٬٣ڂ حٿ٬٤خځ ًٍى حٿٔٚځ ٳٌٿٺ حٿٌُ ّلڄڀنِ ٫ڀَ أڅ أ٬٣ڂ حٿ٬٤خځ.ٻ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٿڄييُ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن  - 

 ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9

 أٳيڄو ًٙ ّوزَنخ رو ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ىڄْ ْٗجخ ٙ-

أٳ٤نظڂ ٿِ ٷڀنخ ن٬ڂ ٷخٽ انِ ًٻَص نزْخ ڃن حٕنزْخء أ٤٫َ ؿنٌىح ڃن ٷٌڃو ٳٸخٽ ڃن ّټخٳت 

ىئٙء أً ڃن ّٸٌځ ٿيئٙء أً ٯَْىخ ڃن حٿټٚځ ٳؤًكِ اٿْو أڅ حهظَ ٿٸٌڃٺ اكيٍ ػٚع 

ٳٸخٿٌح اڃخ أڅ نٔڀ٢ ٫ڀْيڂ ٫يًح ڃن ٯَْىڂ أً حٿـ٩ٌ أً حٿڄٌص ٳخٓظ٘خٍ ٷٌڃو ٳِ ًٿٺ 

َْ ٿنخ ٳٸخځ اٿَ حٿٜٚس ًٻخنٌح اًح ٳ٫ٌِح ٳ٫ٌِح اٿَ حٿٜٚس  أنض نزِ حهلل ٳټپ ًٿٺ اٿْٺ ِه

ٳٜڀَ ڃخ ٗخء حهلل ٷخٽ ػڂ ٷخٽ أُ ٍد أڃخ ٫يً ڃن ٯَْىڂ ٳٚ أً حٿـ٩ٌ ٳٚ ًٿټن حٿڄٌص 

ٳٔڀ٢ ٫ڀْيڂ حٿڄٌص ٳڄخص ڃنيڂ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ٳيڄِٔ حٿٌُ طًَڅ أنِ أٷٌٽ ٿټڂ حٿڀيڂ رٺ 

 أٛخًٽ ًٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل. أٷخطپ ًرٺ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ اًح ٿٸِ حٿ٬يً حٿڀيڂ رٺ أكٌٽ ًرٺ أٌٛٽ -

 ًرٺ أٷخطپ.

رن ٫يُ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن كڄِس رن ٛيْذ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٳٸخٽ ٿ٬ڄَ أڃخ ٷٌٿٺ ٻنْض ًٿْْ ٿٺ ًٿي ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنخنِ أرخ -

ّلَْ ٳؤڃخ ٷٌٿٺ ٳْٺ َٓٱ ٳِ حٿ٬٤خځ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هَْٻڂ 

 خځ أً حٿٌّن ٬٤ّڄٌڅ حٿ٬٤خځ.ڃن أ٬٣ڂ حٿ٬٤

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ػخرض ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9

رْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ٫ي ڃ٪ أٛلخرو اً ٟلٺ ٳٸخٽ أٙ طٔؤٿٌنِ ڃَڂ -

ض ٕڃَ حٿڄئڃن اڅ أڃَه ٻڀو هَْ اڅ أٟلٺ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃَڂ ط٠لٺ ٷخٽ ٫ـز

أٛخرو ڃخ ّلذ كڄي حهلل ًٻخڅ ٿو هَْ ًاڅ أٛخرو ڃخ ّټَه ٳٜزَ ٻخڅ هَْ ٿو ًٿْْ ٻپ 

أكي أڃَه ٻڀو ٿو هَْ اٙ حٿڄئڃن ٷخٽ أرِ ًكيػنخه ٫ٴخڅ أ٠ّخ كيػنخه ٓڀْڄخڅ كيػنخ ػخرض 

كيػنخ ػخرض نلٌح  ىٌح حٿڀٴ٦ ر٬ْنو ًأٍحه ًىڂ ىٌح ٿٴ٦ كڄخى ًٷي كيػنخ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ

 ڃن ٿٴ٦ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓڀْڄخڅ ًًٿٺ ڃن ٻظخرو ٷَأه ٫ڀْنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ڃڀٺ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ ًٻخڅ ٿو ٓخكَ ٳڀڄخ -

َِ ٯٚڃخ ٳ٫ٖڀڄو حٿٔلَ ٻز َ حٿٔخكَ ٷخٽ ٿڀڄڀٺ أنِ ٷي ٻزَص ٓنِ ًك٠َ أؿڀِ ٳخىٳ٪ اٿ
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ٳيٳ٪ اٿْو ٯٚڃخ ٳټخڅ ٬ّڀڄو حٿٔلَ ًٻخڅ رْن حٿٔخكَ ًرْن حٿڄڀٺ ٍحىذ ٳؤطَ حٿٰٚځ ٫ڀَ 

حٿَحىذ ٳٔڄ٪ ڃن ٻٚڃو ٳؤ٫ـزو نلٌه ًٻٚڃو ٳټخڅ اًح أطَ حٿٔخكَ َٟرو ًٷخٽ ڃخ 

ًٷخٿٌح ڃخ كزٔٺ ٳ٘ټخ ًٿٺ اٿَ حٿَحىذ ٳٸخٽ اًح أٍحى حٿٔخكَ كزٔٺ ًاًح أطَ أىڀو َٟرٌه 

أڅ ٠َّرٺ ٳٸپ كزٔنِ أىڀِ ًاًح أٍحى أىڀٺ أڅ ٠َّرٌٹ ٳٸپ كزٔنِ حٿٔخكَ ًٷخٽ 

ٳزْنڄخ ىٌ ٻٌٿٺ اً أطَ ًحص ٌّځ ٫ڀَ ىحرش ٳ٬ْ٨ش ٨٫ْڄش ًٷي كزٔض حٿنخّ ٳٚ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ 

أځ أڃَ حٿٔخكَ ٳؤهٌ كـَ ٳٸخٽ أڅ ّـًٌُح ٳٸخٽ حٿٌْځ أ٫ڀڂ أڃَ حٿَحىذ أكذ اٿَ حهلل 

حٿڀيڂ اڅ ٻخڅ أڃَ حٿَحىذ أكذ اٿْٺ ًأٍَٟ ٿٺ ڃن أڃَ حٿٔخكَ ٳخٷظپ ىٌه حٿيحرش كظَ 

ّـٌُ حٿنخّ ًٍڃخىخ ٳٸظڀيخ ًڃ٠َ حٿنخّ ٳؤهزَ حٿَحىذ رٌٿٺ ٳٸخٽ أُ رنِ أنض أٳ٠پ 

َِ ٳټخڅ حٿٰٚځ ّزَة حٕٻڄو ًٓخثَ حٕىً حء ڃنِ ًانٺ ٓظزظڀَ ٳبڅ حرظڀْض ٳٚ طيٽ ٫ڀ

ًّ٘ٴْيڂ ًٻخڅ ؿڀْْ ٿڀڄڀٺ ٳ٬ڄِ ٳٔڄ٪ رو ٳؤطخه رييحّخ ٻؼَْس ٳٸخٽ حٗٴنِ ًٿٺ ڃخ ىينخ 

أؿڄ٪ ٳٸخٽ ڃخ أٗٴِ أنخ أكيح انڄخ ّ٘ٴِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبڅ أنض أڃنض رو ى٫ٌص حهلل ٳ٘ٴخٹ 

ٳآڃن ٳي٫خ حهلل ٿو ٳ٘ٴخه ػڂ أطَ حٿڄڀٺ ٳـڀْ ڃنو نلٌ ڃخ ٻخڅ ّـڀْ ٳٸخٽ ٿو حٿڄڀٺ ّخ ٳٚڅ 

ٺ رَٜٹ ٳٸخٽ ٍرِ ٷخٽ أنخ ٷخٽ ٙ ٍرِ ًٍرٺ حهلل ٷخٽ أًٿٺ ٍد ٯَُْ ٷخٽ ڃن ٍى ٫ڀْ

ن٬ڂ ٷخٽ ٳڀڂ ِّٽ ٬ٌّرو كظَ ىٿو ٫ڀَ حٿٰٚځ ٳز٬غ اٿْو ٳٸخٽ أُ رنِ ٷي رڀٮ ڃن ٓلَٹ أڅ 

طزَة حٕٻڄو ًحٕرَٙ ًىٌه حٕىًحء ٷخٽ ڃخ أٗٴِ أنخ أكيح ڃخ ّ٘ٴِ ٯَْ حهلل ٫ِ ًؿپ 

ڂ ٍرِ ًٍرٺ حهلل ٳؤهٌه أ٠ّخ رخٿ٬ٌحد ٳڀڂ ِّٽ رو كظَ ٷخٽ أنخ ٷخٽ أًٿٺ ٍد ٯَُْ ٷخٽ ن٬

ىٽ ٫ڀَ حٿَحىذ ٳؤطَ رخٿَحىذ ٳٸخٽ أٍؿ٪ ٫ن ىّنٺ ٳؤرَ ٳٌٟ٪ حٿڄن٘خٍ ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو 

كظَ ًٷ٪ ٗٸخه ًٷخٽ ٿ٫ٖڄَ أٍؿ٪ ٫ن ىّنٺ ٳؤرَ ٳٌٟ٪ حٿڄن٘خٍ ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو كظَ 

٪ نٴَ اٿَ ؿزپ ٻٌح ًٷ٪ ٗٸخه ٳِ حٍٕٝ ًٷخٽ ٿڀٰٚځ أٍؿ٪ ٫ن ىّنٺ ٳؤرَ ٳز٬غ رو ڃ

ًٻٌح ٳٸخٽ اًح رڀٰظڂ ًًٍطو ٳبڅ ٍؿ٪ ٫ن ىّنو ًاٙ ٳيىيىٌه ڃن ٳٌٷو ٳٌىزٌح رو ٳڀڄخ ٫ڀٌح 

رو حٿـزپ ٷخٽ حٿڀيڂ حٻٴنْيڂ رڄخ ٗجض ٳَؿٲ ريڂ حٿـزپ ٳيىيىٌح أؿڄ٬ٌڅ ًؿخء حٿٰٚځ 

ّظڀڄْ كظَ ىهپ ٫ڀَ حٿڄڀٺ ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬پ أٛلخرٺ ٳٸخٽ ٻٴخنْيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳز٬ؼو ڃ٪ 

ٴَ ٳِ ٷَٷٌٍ ٳٸخٽ اًح ٿــظڂ رو حٿزلَ ٳبڅ ٍؿ٪ ٫ن ىّنو ًاٙ ٳَٰٷٌه ٳڀــٌح رو حٿزلَ ن

ٳٸخٽ حٿٰٚځ حٿڀيڂ حٻٴنْيڂ رڄخ ٗجض ٳَٰٷٌح أؿڄ٬ٌڅ ًؿخء حٿٰٚځ ّظڀڄْ كظَ ىهپ ٫ڀَ 

حٿڄڀٺ ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬پ أٛلخرٺ ٳٸخٽ ٻٴخنْيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ ٷخٽ ٿڀڄڀٺ انٺ ٿٔض رٸخطڀِ كظَ 

ٳبڅ أنض ٳ٬ڀض ڃخ آڃَٹ رو ٷظڀظنِ ًاٙ ٳبنٺ ٙ طٔظ٤ْ٪ ٷظڀِ ٷخٽ ًڃخ طٴ٬پ ڃخ آڃَٹ رو 

ىٌ ٷخٽ طـڄ٪ حٿنخّ ٳِ ٬ْٛي ػڂ طٜڀزنِ ٫ڀَ ؿ٩ٌ ٳظؤهٌ ٓيڄخ ڃن ٻنخنظِ ػڂ ٷپ رٔڂ 

حهلل ٍد حٿٰٚځ ٳبنٺ اڅ ٳ٬ڀض ًٿٺ ٷظڀظنِ ٳٴ٬پ ًًٟ٪ حٿٔيڂ ٳِ ٻزي ٷٌٓو ػڂ ٍڃَ ٳٸخٽ 

ٳٌٟ٪ حٿٰٚځ ّيه ٫ڀَ ڃٌٟ٪ حٿٔيڂ ًڃخص رٔڂ حهلل ٍد حٿٰٚځ ٳٌٟ٪ حٿٔيڂ ٳِ ٛيٯو 

ٳٸخٽ حٿنخّ آڃنخ رَد حٿٰٚځ ٳٸْپ ٿڀڄڀٺ أٍأّض ڃخ ٻنض طلٌٍ ٳٸي ًحهلل نِٽ رٺ ٷي آڃن 

حٿنخّ ٻڀيڂ ٳؤڃَ رؤٳٌحه حٿٔټٺ ٳليىص ٳْيخ حٕهيًى ًأَٟڃض ٳْيخ حٿنَْحڅ ًٷخٽ ڃن 

حٳ٬ٌڅ ٳـخءص حڃَحس ٍؿ٪ ٫ن ىّنو ٳي٫ٌه ًاٙ ٳؤٷلڄٌه ٳْيخ ٷخٽ ٳټخنٌح ّظ٬خىًڅ ٳْيخ ًّظي
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رخرن ٿيخ ط٬َٟو ٳټؤنيخ طٸخ٫ٔض أڅ طٸ٪ ٳِ حٿنخٍ ٳٸخٽ حٿٜزِ ّخ أڃو حٛزَُ ٳبنٺ ٫ڀَ 

 حٿلٶ.

 كيّغ حڃَأس ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃ٬زي رن ٻ٬ذ  - 

 ڀظْن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9رن ڃخٿٺ ٫ن أڃو ًٻخنض ٷي ٛڀض حٿٸز

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ أڅ ّنظزٌ حٿظڄَ ًحٿِرْذ ؿڄ٬ْخ ًٷخٽ حنظزٌ -

 ٻپ ًحكي ڃنيخ ًكيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ  - 

 رن ڃخٿٺ ٫ن أڃو٫9ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ 

أڅ أځ ڃزَ٘ ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿ٬و حٿٌُ ٷزٞ ٳْو ٳٸخٿض -

رؤرِ ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طظيڂ رنٴٔٺ ٳبنِ ٙ أطيڂ اٙ حٿ٬٤خځ حٿٌُ أٻپ ڃ٬ٺ روْزَ 

 ًٻخڅ حرنيخ ڃخص ٷزپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٙ أطيڂ ٯَْه ىٌح أًحڅ ٷ٤٪ أريَُ.

 ٔني ٳ٠خٿش رن ٫زْي حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.ڃ

كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي  - 

 رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن ّلَْ حرن آلٶ ٫ن ػڄخڃش ٷخٽ9

هَؿنخ ڃ٪ ٳ٠خٿش رن ٫زْي اٿَ أٍٝ حٿًَځ ًٻخڅ ٫خڃٚ ٿڄ٬خًّش ٫ڀَ حٿيٍد ٳؤْٛذ -

ٳٜڀَ ٫ڀْو ٳ٠خٿش ًٷخځ ٫ڀَ كٴَطو كظَ ًحٍحه ٳڀڄخ ٌّٓنخ ٫ڀْو كٴَطو ٷخٽ  حرن ٫ڂ ٿنخ

 حهٴٌح ٫نو ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤڃَنخ رظٌّٔش حٿٸزٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 ٬ظو ّليع9كزْذ ٫ن أرِ ڃًَُٵ ٫ن ٳ٠خٿش حٕنٜخٍُ ٓڄ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٫ڀْيڂ ٳِ ٌّځ ٻخڅ ٌّٜڃو ٳي٫خ ربنخء ٳْو ڃخء -

 ٳَ٘د ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٌح حٿٌْځ ٻنض طٌٜڃو ٷخٽ أؿپ ًٿټن ٷجض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ػڄخڃش حرن  - 

نخ أٍٝ حٿًَځ ٫ًڀَ ًٿٺ حٿـْٖ ٳ٠خٿش رن ٫زْي حٕنٜخٍُ ٗٴِ حٿيڄٌحنِ ٷخٽ ٯًِ

 ٳٌٻَ حٿليّغ ٳٸخٽ ٳ٠خٿش9

 هٴٴٌح ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ رظٌّٔش حٿٸزٌٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ كٌْس ٷخٽ أهزَنِ أرٌ  - 

حٿـزنِ كيػنِ أنو ٓڄ٪ ٳ٠خٿش رن ٫زْي ٛخكذ  ىخنت كڄْي رن ىخنت ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّي٫ٌ ٳِ حٿٜٚس ًٿڂ ٌّٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿڂ -

ّٜڀِ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ـپ ىٌح ػڂ 

ح ٛڀَ أكيٻڂ ٳڀْزيأ رظلڄْي ٍرو ًحٿؼنخء ٫ڀْو ػڂ ٿْٜپ ٫ڀَ حٿنزِ ى٫خه ٳٸخٽ ٿو ًٿَْٰه اً
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٿْي٩ ر٬ي رڄخ ٗخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ كٌْس ٷخٽ أهزَنِ أرٌ  - 

 ىخنت ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ كيػو أنو ٓڄ٪ ٳ٠خٿش رن ٫زْي ّٸٌٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ رخٿنخّ هَ ٍؿخٽ ڃن ٷخڃظيڂ ٳِ حٿٜٚس ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ٿڄخ ريڂ ڃن حٿوٜخٛش ًىڂ ڃن أٛلخد حٿٜٴش كظَ ّٸٌٽ ح٫َٕحد اڅ ىئٙء ڃـخنْن 

ٳبًح ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس حنَٜٱ اٿْيڂ ٳٸخٽ ٿيڂ ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ 

ًٳخٷش ٷخٽ ٳ٠خٿش ًأنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل  ٿټڂ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٕكززظڂ ٿٌ أنټڂ طِىحىًڅ كخؿش

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس ًحرن ٿي٬ْش ٷخٙ أنزؤنخ أرٌ  - 

 ىخنت حرن ىخنت ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي ٷخٽ9

ىِ ڃن حٿٰنخثڂ ٳؤڃَ حٿنزِ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸٚىس ٳْيخ ًىذ ًهَُ طزخ٩ ً-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٌىذ حٿٌُ ٳِ حٿٸٚىس ٳن٩ِ ًكيه ػڂ ٷخٽ حٿٌىذ رخٿٌىذ ًُنخ 

 رٌُڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ىخنت ٫ن  - 

 أرِ ٫ڀِ حٿـزنِ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي حهلل9

 ًٓڀڂ ٷخٽ ّٔڀڂ حٿَحٻذ ٫ڀَ حٿڄخِٗ ًحٿٸڀْپ ٫ڀَ حٿټؼَْ. ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓلٶ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن كٌْس رن َّٗق ٷخٽ  - 

أهزَنِ أرٌ ىخنت حٿوٌٙنِ أڅ ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿـزنِ أهزَه أنو ٓڄ٪ ٫ن ٳ٠خٿش ّليع 

 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

َطزش ڃن ىٌه حٿڄَحطذ ر٬غ ٫ڀْيخ ٷخٽ كٌْس ّٸٌٽ ٍرخ١ كؾ أً نلٌ ًٿٺ ڃن ڃخص ٫ڀَ ڃ-

ًكيػنخه ٫زي حهلل ٷخٽ ٷخٽ أرِ ًكيػنخه حٿ٤خٿٸخنِ ٳِ ىٌح حٗٓنخى ٫ن حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ ّٔڀڂ 

 حٿٴخٍّ ٫ڀَ حٿڄخِٗ ًحٿڄخِٗ ٫ڀَ حٿٸخثڂ ًحٿٸڀْپ ٫ڀَ حٿټؼَْ.

 يػنخ كٌْس ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ك - 

 أهزَنِ أرٌ ىخنت أڅ أرخ ٫ڀِ ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿـزنِ ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ىخنت أڅ  - 

 أرخ ٫ڀِ ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿـزنِ كيػو ٳ٠خٿش رن ٫زْي9

يخ ٍؿپ ٳخٍٵ حٿـڄخ٫ش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ػٚع ٙ طٔؤٽ ٫ن-

٫ًَٜ اڃخڃو ًڃخص ٫خْٛخ ًأڃش أً ٫زي أرٶ ٳڄخص ًحڃَأس ٯخد ٫نيخ ًُؿيخ ٷي ٻٴخىخ 

ڃئنش حٿينْخ ٳظزَؿض ر٬يه ٳٚ طٔؤٽ ٫نيڂ ًػٚع ٙ طٔؤٽ ٫نيڂ ٍؿپ نخ٩ُ حهلل ٫ِ ًؿپ 

 ٍىحءه ٳبڅ ٍىحءه حٿټزَّخء ًاُحٍه حٿ٬ِس ًٍؿپ ٗٺ ٳِ أڃَ حهلل ًحٿٸن١ٌ ڃن ٍكڄش حهلل.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ىخنت أڅ ك - 

 أرخ ٫ڀِ أهزَه أنو ٓڄ٪ ٳ٠خٿش رن ٫زْي9
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أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٣ٌرَ ٿڄن ىيُ اٿَ -

 حٗٓٚځ ًٻخڅ ٫ْ٘و ٻٴخٳخ ًٷن٪.

نخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس ًحرن ٿي٬ْش ٷخٙ أنزؤنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

ىخنت أڅ أرخ ٫ڀِ حٿـزنِ كيػو أنو ٓڄ٪ ٳ٠خٿش رن ٫زْي ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃن ڃخص ٫ڀَ ڃَطزش ڃن ىٌه حٿڄَحطذ ر٬غ ٫ڀْيخ ٌّځ حٿٸْخڃش.-

ٸيڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كـخؿخ ٌّٻَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫ڀِ حٿڄ - 

 ڃټلٌٽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃلَِّْ ٷخٽ9

ٷڀض ٿٴ٠خٿش رن ٫زْي أٍأّض ط٬ڀْٶ ّي حٿٔخٍٵ ٳِ حٿ٬نٶ أڃن حٿٔنش ٷخٽ ن٬ڂ ٍأّض ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رٔخٍٵ ٳؤڃَ رو ٳٸ٬٤ض ّيه ػڂ أڃَ ريخ ٳ٬ڀٸض ٳِ ٫نٸو ٷخٽ 

َس ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي ٷڀض كـخؽ ًٻخڅ ٳ٠خٿش ڃڄن رخّ٪ طلض حٿ٘ـ

ٿْلَْ رن ڃ٬ْن ٓڄ٬ض ڃن ٫ڄَ رن ٫ڀِ حٿڄٸيڃِ ْٗجخ ٷخٽ أُ ِٗء ٻخڅ ٫نيه ٷڀض 

 كيّغ ٳ٠خٿش رن ٫زْي ٳِ ط٬ڀْٶ حٿْي ٳٸخٽ ٙ كيػنخ رو ٫ٴخڅ ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٫ن - 

حًُٕح٫ِ ٫ن حٓڄ٬ْپ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9

 حهلل أٗي أًنخ اٿَ حٿَؿپ كٔن حٿٌٜص رخٿٸَآڅ ڃن ٛخكذ حٿٸْنش اٿَ ٷْنظو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 كنٖ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي9كزْذ ٫ن أرِ ڃًَُٵ ٫ن 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛزق ٛخثڄخ ٳي٫خ رَ٘حد ٳٸخٽ ٿو ر٬ٞ أٛلخرو ّخ -

 ٌٍٓٽ حهلل أٿڂ طٜزق ٛخثڄخ ٷخٽ رڀَ ًٿټن ٷجض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنِ أرٌ ىخنت  - 

 ٫ن أرِ ٫ڀِ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي9

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٔڀڂ حٿَحٻذ ٫ڀَ حٿڄخِٗ ًحٿڄخِٗ ٫ڀَ حٿٸخ٫ي أڅ -

 ًحٿٸڀْپ ٫ڀَ حٿټؼَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن كٌْس رن  - 

َّٗق ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ىخنت حٿوٌٙنِ أڅ ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿـزنِ أهزَه أنو ٓڄ٪ ٳ٠خٿش 

 ّليع9 رن ٫زْي

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ڃخص ٫ڀَ ڃَطزش ڃن ىٌه حٿڄَحطذ ر٬غ -

٫ڀْيخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ كٌْس ّٸٌٽ ٍرخ١ أً كؾ أً نلٌ ًٿٺ ًريٌح حٗٓنخى ٫ن ٳ٠خٿش رن 

٫زْي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻپ ڃْض ّوظڂ ٫ڀَ ٫ڄڀو اٙ حٿٌُ 

حهلل ٳبنو ّنڄٌ ٫ڄڀو اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ًّؤڃن ٳظنش حٿٸزَ ٷخٽ ًٓڄ٬ض  ڃخص ڃَحر٤خ ٳِ ٓزْپ
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 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڄـخىي ڃن ؿخىي نٴٔو هلل أً ٷخٽ ٳِ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

 ش ٫ن كنٖ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي٫9ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ حٿ٬ٜز

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٗخد ْٗزش ٳِ ٓزْپ حهلل ٻخنض نٌٍح ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش -

ٳٸخٽ ٍؿپ ٫ني ًٿٺ ٳبڅ ٍؿخٙ ّنظٴٌڅ حٿْ٘ذ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن 

 ٗخء ٳڀْنظٲ نٌٍه.

ػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنِ ڃ٬خًّش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش حرن ٫ڄًَ كي - 

 ٬ْٓي حٿظـْزِ ٫ڄن كيػو ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 حٿ٬زي آڃن ڃن ٫ٌحد حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ حٓظٰٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش حرن ٫ڄًَ كيػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنِ حرن ىخنت  - 

 ً رن ڃخٿٺ كيػو أنو ٓڄ٪ ٳ٠خٿش ّٸٌٽ9حٿوٌٙنِ أڅ ٫ڄَ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻپ ڃْض ّوظڂ ٫ڀَ ٫ڄڀو اٙ حٿڄَحر٢ ٳِ -

 ٓزْپ حهلل ّـَُ ٫ڀْو أؿَه كظَ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٌّٷَ ٳظنش حٿٸزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي حٿل٠َڃِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ  - 

 ٫زْي أڅ ٳ٠خٿش رن ٫زْي حٕنٜخٍُ ٻخڅ ّٸٌٽ9 ٫ن َّٗق حرن

ٯًِنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس طزٌٹ ٳـيي رخٿ٨يَ ؿييح ٗيّيح ٳ٘ټٌح اٿَ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ر٨يَىڂ ڃن حٿـيي ٳظلْن ريڂ ڃ٠ْٸخ ٳٔخٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ـ٬پ ّنٴن ر٨يَىڂ حٿڀيڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ٳٸخٽ ڃًَح رٔڂ حهلل ٳڄَ حٿنخّ ٫ڀْو ر٨يَىڂ ٳ

حكڄپ ٫ڀْيخ ٳِ ٓزْڀٺ انٺ طلڄپ ٫ڀَ حٿٸٌُ ًحٿ٬٠ْٲ ٫ًڀَ حٿ٣َذ ًحٿْخرْ ٳِ حٿزَ 

ًحٿزلَ ٷخٽ ٳڄخ رڀٰنخ حٿڄيّنش كظَ ؿ٬ڀض طنخ٫ُنخ أُڃظيخ ٷخٽ ٳ٠خٿش ىٌه ى٫ٌس حٿنزِ ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٸٌُ ًحٿ٬٠ْٲ ٳڄخ رخٽ حٿ٣َذ ًحٿْخرْ ٳڀڄخ ٷيڃنخ حٿ٘خځ ٯًِنخ 

ٯًِس ٷزَّ ٳِ حٿزلَ ٳڀڄخ ٍأّض حٿٔٴن ٳِ حٿزلَ ًڃخ ّيهپ ٳْيخ ٫َٳض ى٫ٌس حٿنزِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن 

حٓڄ٬ْپ رن ٫زْي حهلل رن أرِ حٿڄيخؿَ ٫ن ڃَْٔس ڃٌٿَ ٳ٠خٿش رن ٫زْي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 

ؿپ أٗي أًنخ ٿڀَؿپ حٿلٔن حٿٌٜص رخٿٸَآڅ ڃن ٛخكذ حٿٸْنش حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هلل ٫ِ ً

 اٿَ ٷْنظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن أرِ ڃَّڂ ٫ن  - 

 حْٕٗخم ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

ٿِ ٷپ ٍرنخ  ٫ڀڄنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٷْش ًأڃَنِ أڅ أٍٷِ ريخ ڃن ريح ٿِ ٷخٽ-

حهلل حٿٌُ ٳِ حٿٔڄخء طٸيّ حٓڄٺ أڃَٹ ٳِ حٿٔڄخء ًحٍٕٝ حٿڀيڂ ٻڄخ أڃَٹ ٳِ حٿٔڄخء 

ٳخؿ٬پ ٍكڄظٺ ٫ڀْنخ ٳِ حٍٕٝ ٍد حٿ٤ْزْن حٯٴَ ٿنخ كٌرنخ ًًنٌرنخ ًه٤خّخنخ ًنِٽ 

ٍكڄش ڃن ٍكڄظٺ ًٗٴخء ڃن ٗٴخثٺ ٫ڀَ ڃخ رٴٚڅ ڃن ٗټٌٍ ٳْزَأ ٷخٽ ًٷپ ًٿٺ ػٚػخ ػڂ 
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 ػٚع ڃَحص. ط٬ًٌ رخٿڄ٬ًٌطْن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ ٷخٽ  - 

 أهزَنِ أرٌ ىخنت حٿوٌٙنِ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿـزنِ ٷخٽ كيػنِ ٳ٠خٿش رن ٫زْي ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ أٙ أهزَٻڂ رخٿڄئڃن ڃن أڃنو حٿنخّ -

َ أڃٌحٿيڂ ًأنٴٔيڂ ًحٿڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ حٿنخّ ڃن ٿٔخنو ًّيه ًحٿڄـخىي ڃن ؿخىي نٴٔو ٳِ ٫ڀ

 ٣خ٫ش حهلل ًحٿڄيخؿَ ڃن ىـَ حٿو٤خّخ ًحٿٌنٌد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ أڅ أرخ  - 

ڄٔڀڄْن ٳٌّٔض رؤٍٝ حٿًَځ ٫ڀِ حٿيڄيحنِ أهزَه أنو ٍأٍ ٳ٠خٿش رن ٫زْي أڃَ رٸزٌٍ حٿ

 ًٷخٽ9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًٌٓح ٷزٌٍٻڂ رخٍٕٝ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن  - 

 ٍؿپ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي9

 ْن ٳٚ ّٸٔڂ ٿيڂ.أنيڂ ٻخنٌح ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٷخٽ ًٳْنخ ڃڄڀٌٻ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ًڃلڄي رن ٻؼَْ أهٌ  - 

ٓڀْڄخڅ رن ٻؼَْ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرْو ٫ن ٳ٠خٿش رن 

 ٫زْي9

 ٸٔڂ ٿيڂ.أنيڂ ٻخنٌح ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٷخٽ ًٳْنخ ڃڄڀٌٻْن ٳٚ ّ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ ىخٗڂ كيػنخ  - 

٬ْٓي رن ِّّي أرٌ ٗـخ٩ ًٷخٽ ٌّنْ ٫ن ٬ْٓي رن ٌّٓي أرِ ٗـخ٩ حٿلڄَُْ ٫ن هخٿي 

رن أرِ ٫ڄَحڅ ٷخٽ ٌّنْ حٿڄ٬خٳَُ ٫ن كنٖ حٿٜن٬خثِ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي حٕنٜخٍُ 

 ٷخٽ9

ٌّځ ٳظق هْزَ ربػنِ ٫َ٘ ىّنخٍح ٳْيخ ًىذ ًهَُ ٳٴٜڀظيخ ٳٌؿيص ٳْيخ حٗظَّض ٷٚىس -

أٻؼَ ڃن اػنِ ٫َ٘ ىّنخٍح ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٙ طزخ٩ كظَ 

 طٴٜپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

طـْذ ٫ن كنٖ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي رن نخٷي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ ڃًَُٵ ڃٌٿَ 

 حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٻخڅ ٌّٜڃو ٷخٽ ٳي٫خ رڄخء ٳَ٘د -

 ٳٸڀنخ ٿو ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٻخڅ ىٌح حٿٌْځ ٻنض طٌٜڃو ٷخٽ أؿپ ًٿټنِ ٷجض.

خ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٍٗيّن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَْ٘ ٷخٽ كيػن - 

٬ٓي ٷخٽ كيػنِ أرٌ ىخنت حٿوٌٙنِ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿـزنِ أڅ ٳ٠خٿش رن ٫زْي 

 ٫ًزخىس رن حٿٜخڃض كيػخه9
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٳَ٭ حهلل ط٬خٿَ ڃن ٷ٠خء -

يىڄخ ٳْٸٌٽ حٿـزخٍ طزخٍٹ حٓڄو ٍىًه حٿوڀٶ ٳْزٸَ ٍؿٚڅ ٳْئڃَ ريڄخ اٿَ حٿنخٍ ٳْڀظٴض أك

ٳَْىًه ٳْٸخٽ ٿو ِٿَڂ حٿظٴض ٬ّنِ؟؟ ٳْٸٌٽ ٷي ٻنض أٍؿٌ أڅ طيهڀنِ حٿـنش ٷخٽ ٳْئڃَ رو اٿَ 

حٿـنش ٷخٽ ٳْٸٌٽ ٿٸي أ٤٫خنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ كظَ ٿٌ أنِ أ٬٣ڄض أىپ حٿـنش ڃخ نٸٚ ًٿٺ 

ٍَُّ حٿًٍَٔ ٳِ  ڃڄخ ٫نيُ ْٗجخ ٷخٙ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ًٻَه

 ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ  - 

ٷخٽ أنزؤنخ كٌْس رن َّٗق ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ىخنت حٿوٌٙنِ أنو ٓڄ٪ ٫ڄَ رن ڃخٿٺ حٿـزنِ 

 ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٳ٠خٿش رن ٫زْي ّٸٌٽ9

ٿڄـخىي ڃن ؿخىي نٴٔو ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ح-

 ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٴ٠پ رن ٳ٠خٿش ٷخٽ  - 

كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫ْخٕ ٫ن ِّّي حرن أرِ كزْذ أنو أهزَه ٫ن أرِ ڃًَُٵ ٫ن كنٖ 

 حٿٜن٬خنِ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي حٕنٜخ9ٍُ

 ڂ أنو ٻخڅ ٛخثڄخ ٳٸخء ٳؤٳ٤َ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ ٍٗيّن رن ٬ٓي ٫ن  - 

 كڄْي أرِ ىخنت حٿوٌٙنِ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩ أٙ أهزَٻڂ ڃن حٿڄٔڀڂ ڃن ٓڀڂ -

خنو ًّيه ًحٿڄئڃن ڃن أڃنو حٿنخّ ٫ڀَ أڃٌحٿيڂ ًأنٴٔيڂ ًحٿڄيخؿَ ڃن حٿڄٔڀڄٌڅ ڃن ٿٔ

 ىـَ حٿو٤خّخ ًحٿٌنٌد ًحٿڄـخىي ڃن ؿخىي نٴٔو ٳِ ٣خ٫ش حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٬خنِ ٫ن ٳ٠خٿش رن ٫زْي ٷخٽ9أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿـٚف أرِ ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ كنٖ حٿٜن

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ هْزَ ٳزخّ٪ حٿْيٌى حًٕٷْش حٿٌىذ رخٿيّنخٍّن -

 ًحٿؼٚػش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طز٬ٌْح حٿٌىذ رخٿٌىذ اٙ ًُنخ رٌُڅ.

َُ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أهزَنِ حٿـَّ - 

رَّيس أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍكپ اٿَ ٳ٠خٿش رن ٫زْي ًىٌ 

 رڄَٜ ٳٸيځ ٫ڀْو ًىٌ ّڄي نخٷش ٿو ٳٸخٽ9

انِ ٿڂ آطٺ ُحثَح انڄخ أطْظٺ ٿليّغ رڀٰنِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍؿٌص -

٬ؼخ ًأنض أڃَْ حٿزڀي ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ أڅ ّټٌڅ ٫نيٹ ڃنو ٫ڀڂ ٳَآه ٬ٗؼخ ٳٸخٽ ڃخ ٿِ أٍحٹ ٗ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنيخنخ ٫ن ٻؼَْ ڃن حٍٕٳش ًٍآه كخٳْخ ٳٸخٽ ڃخ ٿِ أٍحٹ كخٳْخ 

 ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَنخ أڅ نلظٴِ أكْخنخ.
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 كيّغ ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ٷخٽ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ حٿنيخّ رن ٷيڂ أرٌ حٿو٤خد  كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرِ - 

 ٫ن ٗيحى أرٌ ٫ڄخٍ حٿ٘خڃِ ٷخٽ ٷخٽ ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ9

ّخ ٣خ٫ٌڅ هٌنِ اٿْٺ ٷخٽ ٳٸخٿٌح أٿْْ ٷي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ -

٫َڄَ حٿڄٔڀڂ ٻخڅ هَْح ٿو ٷخٽ رڀَ ًٿټنِ أهخٱ ٓظخ اڃخٍس حٿٔٴيخء ًرْ٪ حٿلټڂ ًٻؼَس 

 حٿ١َ٘ ًٷ٬ْ٤ش حٿَكڂ ًنٌ٘ح ّن٘ئًڅ ّظوًٌڅ حٿٸَآڅ ڃِحڃَْ ًٓٴٺ حٿيځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ رن حٿلْٔن ٫ن ى٘خځ  - 

 رن ٌّٓٲ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

حٓظؤًنض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض أىهپ ٻڀِ أً ر٠٬ِ ٷخٽ حىهپ ٻڀٺ -

ْو ًىٌ ّظٌٟخ ًٌٟءح ڃټْؼخ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٓظخ ٷزپ حٿٔخ٫ش ڃٌص ٳيهڀض ٫ڀ

نزْټڂ هٌ اكيٍ ػڂ ٳظق رْض حٿڄٸيّ ػڂ ڃٌص ّؤهٌٻڂ طٸ٬ٌٜڅ ٳْو ٻڄخ طٸ٬ٚ حٿٰنڂ ػڂ 

ط٨يَ حٿٴظن ًّټؼَ حٿڄخٽ كظَ ٤٬َّ حٿَؿپ حٿٌحكي ڃخثش ىّنخٍ ٳْٔو٤يخ ػڂ ّؤطْټڂ رنِ 

 ػنخ ٫َ٘س أٿٴخ.حٕٛٴَ طلض ػڄخنْن ٯخّش طلض ٻپ ٯخّش ا

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن  - 

رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٷخٽ ىهپ ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ىٌ ًًً حٿټ٩ٚ ڃٔـي رْض حٿڄٸيّ 

ٳٸخٽ ٿو ٫ٌٱ ٫نٺ أځ ٫ڄٺ ٳٸخٽ ًً حٿټ٩ٚ أڃخ انو ڃن هَْ أً ڃن أٛڀق حٿنخّ ٳٸخٽ 

 ٫ٌٱ9

ٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّٸٚ اٙ أڃَْ أً ڃؤڃٌٍ أً حٗيي ٿ-

 ڃظټڀٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حٿنيخّ ٫ن ٗيحى أرِ ٫ڄخٍ  - 

٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ ّخ ٣خ٫ٌڅ هٌنِ اٿْٺ ٷخٿٌح ِٿَڂ طٸٌٽ ىٌح أٿْْ ٓڄ٬ض 

 ٓڀڂ ّٸٌٽ9ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

 اڅ حٿڄئڃن ٙ ِّّيه ٣ٌٽ حٿ٬ڄَ اٙ هَْح ٷخٽ رڀَ ٳٌٻَ ڃؼپ كيّغ ًٻْ٪.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن أُىَ ٬ّنِ  - 

حرن ٬ْٓي ٫ن ًُ حٿټ٩ٚ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 

 ّٸٌٽ9

 ؤڃٌٍ أً ڃوظخٽ.حٿٸٜخٙ ػٚع أڃَْ أً ڃ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن كزْذ رن ٫زْي  - 

 ٷخٽ كيػنِ ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ٫ٌٱ ٷخٽ9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃْض ٳٴيڄض ڃن ٛٚطو ٫ڀْو حٿڀيڂ حٯٴَ ٿو -

رخٿڄخء ًحٿؼڀؾ ًحٿزَى ًنٸو  ًحٍكڄو ٫ًخٳو ًح٫ٲ ٫نو ًحٻَځ نِٿو ًًٓ٪ ڃيهڀو ًحٯٔڀو

ڃن حٿو٤خّخ ٻڄخ نٸْض حٿؼٌد حٕرْٞ ڃن حٿينْ ًأريٿو ىحٍح هَْح ڃن ىحٍه ًأىٚ هَْح 
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 ڃن أىڀو ًًُؿش هَْح ڃن ًُؿو ًأىهڀو حٿـنش ًنـو ڃن حٿنخٍ ًٷو ٫ٌحد حٿٸزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٛخٿق رن أرِ ٫َّذ ٫ن  - 

 رن ڃَس حٿل٠َڃِ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9ٻؼَْ 

هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و حٿ٬ٜخ ًٳِ ڃٔـي أٷنخء ڃ٬ڀٸش ٳْيخ ٷنٌ -

ٳْو ك٘ٲ ٳٰڄِ حٿٸنٌ رخٿ٬ٜخ حٿظِ ٳِ ّيه ٷخٽ ٿٌ ٗخء ٍد ىٌه حٿٜيٷش طٜيٵ رؤ٣ْذ 

٫ڀْنخ ٳٸخٽ أڃخ ًحهلل ّخ أىپ ڃنيخ اڅ ٍد ىٌه حٿٜيٷش ٿْؤٻپ حٿل٘ٲ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ػڂ أٷزپ 

حٿڄيّنش ٿظي٫نيخ أٍر٬ْن ٫خڃخ ٿڀ٬ٌحٳِ ٷخٽ ٳٸڀض حهلل أ٫ڀڂ ٷخٽ ٬ّنِ حٿ٤َْ ًحٿٔزخ٩ ٷخٽ ًٻنخ 

 نٸٌٽ اڅ ىٌح ٿڀٌُ طٔڄْو حٿ٬ـڂ ىِ حٿټَحٻِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ حٿڄڀْق حٿيٌٿِ ٷخٽ  - 

 ِ حٿڄڀْق ٫ن أرْو ٫ن أرِ رَىس ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ9ِ٬كيػنِ ُّخى رن أر

أنو ٻخڅ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٔخٍ ريڂ ٌّڃيڂ أؿڄ٪ ٙ ّلپ ٿيڂ ٫ٸيس -

ًٿْڀظو ؿڄ٬خء ٙ ّلپ ٫ٸيس اٙ ٿٜٚس كظَ نِٿٌح أ٢ًٓ حٿڀْپ ٷخٽ ٳَٷذ ٍؿٚ ٌٍٓٽ حهلل 

اٿْو ٳن٨َص ٳڀڂ أٍ أكيح اٙ نخثڄخ ًٙ  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ًٟ٪ ٍكڀو ٷخٽ ٳخنظيْض

ر٬َْ اٙ ًحٟ٪ ؿَحنو نخثڄخ ٷخٽ ٳظ٤خًٿض ٳن٨َص كْغ ًٟ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٍكڀو ٳڀڂ أٍه ٳِ ڃټخنو ٳوَؿض أطو٤َ حٿَكخٽ كظَ هَؿض اٿَ حٿنخّ ػڂ ڃ٠ْض ٫ڀَ 

٬َُٗ ًؿيِ ٳِ ٌٓحى حٿڀْپ ٳٔڄ٬ض ؿَٓخ ٳخنظيْض اٿْو ٳبًح أنخ رڄ٬خً رن ؿزپ ًحٕ

ٳخنظيْض اٿْيڄخ ٳٸڀض أّن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ىَِّ ٻيَِّ حٿَكخ ٳٸڀض 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ىٌح حٿٌٜص ٷخٙ حٷ٬ي حٓټض ٳڄ٠َ ٷڀْٚ ٳؤٷزپ 

كظَ حنظيَ اٿْنخ ٳٸڄنخ اٿْو ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳ٫ِنخ اً ٿڂ نَٹ ًحطز٬نخ أػَٹ ٳٸخٽ انو أطخنِ 

ڃن ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳوَْنِ رْن أڅ ّيهپ نٜٲ أڃظِ حٿـنش ًرْن حٿ٘ٴخ٫ش ٳخهظَص  أص

حٿ٘ٴخ٫ش ٳٸڀنخ نٌٻَٹ حهلل ًحٿٜلزش اٙ ؿ٬ڀظنخ ڃن أىپ ٗٴخ٫ظٺ ٷخٽ أنظڂ ڃنيڂ ػڂ ڃ٠ْنخ 

ٳْـت حٿَؿپ ًحٿَؿٚڅ ٳْوزَىڂ رخٿٌُ أهزَنخ رو ٳٌْٻًَنو حهلل ًحٿٜلزش اٙ ؿ٬ڀيڂ ڃن 

كظَ حنظيَ حٿنخّ ٳؤٟزٌح ٫ڀْو ًٷخٿٌح حؿ٬ڀنخ ڃنيڂ ٷخٽ ٳبنِ  أىپ ٗٴخ٫ظو ٳْٸٌٽ ٳبنټڂ ڃنيڂ

 أٗييٻڂ أنيخ ٿڄن ڃخص ڃن أڃظِ ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٫ًڀِ رن آلٶ ٷخٙ كيػنخ حرن  - 

ٿٸ٢ْ ٫ن ڃزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٍر٬ْش رن 

 ڃخٿٺ رن ىيځ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9

ٯًِنخ ٫ًڀْنخ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳؤٛخرظنخ ڃوڄٜش ٳڄًَح ٫ڀَ ٷٌځ ٷي نلًَح ؿًٍِح -

ٳٸڀض أ٫خٿـيخ ٿټڂ ٫ڀَ أڅ ط٬٤ڄٌنِ ڃنيخ ْٗجخ ًٷخٽ ارَحىْڂ ٳظ٬٤ڄٌڅ ڃنيخ ٳ٬خٿـظيخ ػڂ 

أطْض رو أرخ ٫زْيس رن  أهٌص حٿٌُ أ٤٫ٌنِ ٳؤطْض رو ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳؤرَ أڅ ّؤٻڀو ػڂ

حٿـَحف ٳٸخٽ ڃؼپ ڃخ ٷخٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳؤرَ أڅ ّؤٻپ ػڂ أنِ ر٬ؼض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ًٿٺ ٳِ ٳظق ڃټش ٳٸخٽ أنض ٛخكذ حٿـًٍِ ٳٸڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ 
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 حهلل ٿڂ ِّىنِ ٫ڀَ ًٿٺ.

زْي حهلل رن ٫ڄًَ حٿٍِٷِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ - 

٫ن آلٶ رن ٍحٗي ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُّي رن حٿو٤خد ٫ن ٫ٌٱ رن 

 ڃخٿٺ ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظزٌٹ ڃن أهَ حٿٔلٌٍ ًىٌ ٳِ ٳ٤ٔخ١ أً ٷخٽ -

ًح ٷزش ڃن أىځ ٳٔؤٿض ػڂ حٓظؤًنض ٳٸڀض حىهپ ٳٸخٽ حىهپ ٷڀض ٻڀِ ٷخٽ ٻڀٺ ٷخٽ ٳيهڀض ًا

 ىٌ ّظٌٟخ ًٌٟءح ڃټْنخ.

ٌّحٍ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ڃ٬خًّش ٫ن ٫ڄًَ  -  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ٓ

 رن ٷْْ حٿټنيُ أنو ٓڄ٪ ٫خٛڂ رن كڄْي ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ9

ٷڄض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزيأ ٳخٓظخٹ ػڂ طٌٟؤ ػڂ ٷخځ ّٜڀِ ًٷڄض ڃ٬و -

ٴظق حٿزٸَس ٙ ّڄَ رؤّش ٍكڄش اٙ ًٷٲ ٳٔؤٽ ًٙ ّڄَ رؤّش ٫ٌحد اٙ ًٷٲ ّظ٬ًٌ ٳزيأ ٳخٓظ

ػڂ ٍٻ٪ ٳڄټغ ٍحٻ٬خ رٸيٍ ٷْخڃو ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ٓزلخڅ ًُ حٿـزًَص ًحٿڄڀټٌص 

 ًحٿټزَّخء ًحٿ٨٬ڄش ػڂ ٷَأ آٽ ٫ڄَحڅ ػڂ ٌٍٓس ٳٴ٬پ ڃؼپ ًٿٺ.

زي حهلل ٷخٽ أهزَنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀَ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ - 

حٿَكڄن رن رَّي رن ؿخرَ ٷخٽ كيػنِ ٍُّٶ ڃٌٿَ رنَ ٳِحٍس ٫ن ڃٔڀڂ رن ٷ٧َش ًٻخڅ 

 حرن ٫ڂ ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ هْخٍ أثڄظټڂ ڃن طلزٌنيڂ ًّلزٌنټڂ -

ٌّن طز٠ٌٰنيڂ ًّز٠ٌٰنټڂ ًطڀ٬نٌىڂ ًطٜڀٌڅ ٫ڀْيڂ ًّٜڀٌڅ ٫ڀْټڂ ًَٗحٍ أثڄظټڂ حٿ

ًّڀ٬نٌٻڂ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ ننخرٌىڂ ٫ني ًٿٺ ٷخٽ ٙ ڃخ أٷخڃٌح ٿټڂ حٿٜٚس اٙ ڃن ًٿِ 

٫ڀْو أڃَْ ًحٽ ٳَآه ّؤطِ ْٗجخ ڃن ڃ٬ْٜش حهلل ٳڀْنټَ ڃخ ّؤطِ ڃن ڃ٬ْٜش حهلل ًٙ ّن٫ِن 

 ّيح ڃن ٣خ٫ش.

أنزؤنخ رٸْش رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس ٷخٽ - 

 ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٳِ أٛلخرو ٳٸخٽ حٿٴٸَ طوخٳٌڅ أً حٿ٬ٌُ أًطيڄټڂ -

ّٰټڂ حٿينْخ ٳبڅ حهلل ٳخطق ٿټڂ أٍٝ ٳخٍّ ًحٿًَځ ًطٜذ ٫ڀْټڂ حٿينْخ ٛزخ كظَ ٙ ِّ

 ر٬يُ اڅ أُحٯټڂ اٙ ىِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ًارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٙ كيػنخ  - 

رٸْش ٷخٽ كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ْٓٲ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ أنو 

 كيػيڂ9

كٔزِ حهلل  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ رْن ٍؿڀْن ٳٸخٽ حٿڄٸ٠َ ٫ڀْو ٿَڄخ أىرَ-

َِ حٿَؿپ ٳٸخٽ ڃخ ٷڀض ٷخٽ ٷڀض  ًن٬ڂ حٿٌٻْپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍىًح ٫ڀ

كٔزِ حهلل ًن٬ڂ حٿٌٻْپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ّڀٌځ ٫ڀَ حٿ٬ـِ ًٿټن 
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 ٫ڀْٺ رخٿټْْ ٳبًح ٯڀزٺ أڃَ ٳٸپ كٔزِ حهلل ًن٬ڂ حٿٌٻْپ.

رِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

حن٤ڀٶ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ًأنخ ڃ٬و كظَ ىهڀنخ ٻنْٔش حٿْيٌى رخٿڄيّنش ٌّځ -

َ حٿْيٌى ٫ْي ٿيڂ ٳټَىٌح ىهٌٿنخ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ڃ٬٘

ُأنزؤنخ؟؟ اػنخ ٫َ٘ ٍؿٚ ّ٘ييًڅ أنو ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ّلز٢ حهلل ٫ن ٻپ 

ّيٌىُ طلض أىّڂ حٿٔڄخء حٿ٠ٰذ حٿٌُ ٯ٠ذ ٫ڀْو ٷخٽ ٳخٓټظٌح ڃخ ؿخء رو ڃنيڂ أكي ػڂ 

خٷذ ٍى ٫ڀْيڂ ٳڀڂ ّـزو أكي ػڂ ػڀغ ٳڀڂ ّـزو أكي ٳٸخٽ أرْظڂ ٳٌحهلل انِ ٕنخ حٿلخَٗ ًأنخ حٿ٬

ًأنخ حٿنزِ حٿڄ٤ٜٴَ أڃنظڂ أً ٻٌرظڂ ػڂ حنَٜٱ ًأنخ ڃ٬و كظَ اًح ٻينخ أڅ نوَؽ نخىٍ 

ٍؿپ ڃن هڀٴنخ ٻڄخ أنض ڃلڄي ٷخٽ ٳؤٷزپ ٳٸخٽ ًٿٺ حٿَؿپ أُ ٍؿپ ط٬ڀڄٌڅ ٳْټڂ ّخ ڃ٬َ٘ 

حٿْيٌى ٷخٿٌح ًحهلل ڃخ ن٬ڀڂ أنو ٻخڅ ٳْنخ ٍؿپ أ٫ڀڂ رټظخد حهلل ڃنٺ ًٙ أٳٸو ڃنٺ ًٙ ڃن أرْٺ 

 ڃن ؿيٹ ٷزپ أرْٺ ٷخٽ ٳبنِ أٗيي ٿو رخهلل أنو نزِ حهلل حٿٌُ طـيًنو ٳِ حٿظٌٍحس ٷزڀٺ ًٙ

ٷخٿٌح ٻٌرض ػڂ ٍىًح ٫ڀْو ٷٌٿو ًٷخٿٌح ٳْو َٗح ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌرظڂ 

ٿن ّٸزپ ٷٌٿټڂ أڃخ آنٴخ ٳظؼنٌڅ ٫ڀْو ڃن حٿوَْ ڃخ أػنْظڂ ًٿڄخ آڃن ٻٌرظڄٌه ًٷڀظڂ ٳْو ڃخ ٷڀظڂ 

پ ٷٌٿټڂ ٷخٽ ٳوَؿنخ ًنلن ػٚػش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٫ًزي حهلل رن ٳڀن ّٸز

ٓٚځ ًأنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْو ٷپ أٍّظڂ اڅ ٻخڅ ڃن ٫ني حهلل ًٻٴَطڂ رو ًٗيي ٗخىي ڃن 

 رنِ آَحثْپ ٫ڀَ ڃؼڀو ٳآڃن ًحٓظټزَطڂ اڅ حهلل ٙ ّييُ حٿٸٌځ حٿ٨خٿڄْن.

أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ9ِ٬

ٷخٽ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸخٽ ٫ٌٱ ٷڀض ن٬ڂ ٳٸخٽ حىهپ ٷخٽ -

ٷڀض ٻڀِ أً ر٠٬ِ ٷخٽ رپ ٻڀٺ ٷخٽ أ٫يى ّخ ٫ٌٱ ٓظخ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش أًٿين ڃٌطِ ٷخٽ 

زټْض كظَ ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔټظنِ ٷخٽ ٷڀض اكيٍ ًحٿؼخنْش ٳظق ٳخٓظ

رْض حٿڄٸيّ ٷڀض حػنْن ًحٿؼخٿؼش ڃٌطخڅ ّټٌڅ ٳِ أڃظِ ّؤهٌىڂ ڃؼپ ٷ٬خٙ حٿٰنڂ ٷخٽ ػٚػخ 

ًحٿَحر٬ش ٳظنش طټٌڅ ٳِ أڃظِ ٨٫ًڄيخ ٷپ أٍر٬خ ًحٿوخڃٔش ّٴْٞ حٿڄخٽ ٳْټڂ كظَ أڅ 

ٔو٤يخ ٷپ هڄٔخ ًحٿٔخىٓش ىينش طټٌڅ رْنټڂ ًرْن رنَ حٿَؿپ ٿ٤٬َْ ڃخثش ىّنخٍ ٳْ

حٕٛٴَ ٳًَْْٔڅ اٿْټڂ ٫ڀَ ػڄخنْن ٯخّش ٷڀض ًڃخ حٿٰخّش ٷخٽ حٿَحّش طلض ٻپ ٍحّش اػنخ 

 ٫َ٘س أٿٴخ ٳ٤ٔخ١ حٿڄٔڀڄْن ٌّڃجٌ ٳِ أٍٝ ّٸخٽ ٿيخ حٿ٣ٌٰش ٳِ ڃيّنش ّٸخٽ ٿيخ ىڃ٘ٶ.

كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ  - 

 رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخء ٳِء ٷٔڄو ڃن ّئڃو ٳؤ٤٫َ حٓىپ ك٨ْن -

ًأ٤٫َ حٿ٬ِد ك٨خ ًحكيح ٳي٫ْنخ ًٻنض أى٫َ ٷزپ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٳي٫ْض ٳؤ٤٫خنِ 

٬ڄخٍ رن ّخَٓ ٳؤ٤٫ِ ك٨خ ًحكيح ٳزٸْض ٷ٬٤ش ٓڀٔش ڃن ك٨ْن ًٻخڅ ٿِ أىپ ػڂ ى٫خ ر
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ًىذ ٳـ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٬يخ ر٤َٱ ٫ٜخه ٳظٔٸ٢ ػڂ ٍٳ٬يخ ًىٌ ّٸٌٽ 

 ٻْٲ أنظڂ ٌّځ ّټؼَ ٿټڂ ڃن ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 

 رْو ؿزَْ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أ

ٯًِنخ ٯًِس اٿَ ٣َٱ حٿ٘خځ ٳؤَڃَ ٫ڀْنخ هخٿي رن حٿٌٿْي ٷخٽ ٳخن٠ڂ اٿْنخ ٍؿپ ڃن أڃيحى -

كڄَْ ٳؤًٍ اٿَ ٍكڀنخ ٿْْ ڃ٬و ِٗء اٙ ْٓٲ ٿْْ ڃ٬و ٓٚف ٯَْه ٳنلَ ٍؿپ ڃن 

٫ڀَ حٍٕٝ حٿڄٔڀڄْن ؿًٍِح ٳڀڂ ِّٽ ّلَظپ كظَ أهٌ ڃن ؿڀيه ٻيْجش حٿڄـن كظَ ر٤ٔو 

ػڂ ًٷي ٫ڀْو كظَ ؿٲ ٳـ٬پ ٿو ڃڄٔټخ ٻيْجش حٿظَّ ٳٸ٠َ اڅ ٿٸْنخ ٫يًنخ ٳْيڂ أه١ٚ 

ڃن حٿًَځ ًحٿ٬َد ڃن ٷ٠خ٫ش ٳٸخطڀٌنخ ٷظخٙ ٗيّيح ًٳِ حٿٸٌځ ٍؿپ ڃن حٿًَځ ٫ڀَ ٳَّ 

ٿو أٗٸَ ًَٓؽ ڃٌىذ ًڃن٤ٸش ڃڀ٤وش ًىزخ ًْٓٲ ڃؼپ ًٿٺ ٳـ٬پ ّلڄپ ٫ڀَ حٿٸٌځ 

ڄيىُ ّلظخٽ ٿٌٿٺ حٿًَڃِ كظَ ڃَ رو ٳخٓظٸٴخه ٳ٠َد ًَُّٰ ريڂ ٳڀڂ ِّٽ ًٿٺ حٿ

٫َٷٌد ٳَٓو رخٿْٔٲ ٳٌٷ٪ ػڂ أطز٬و َٟرخ رخٿْٔٲ كظَ ٷظڀو ٳڀڄخ ٳظق حهلل حٿٴظق أٷزپ 

ّٔؤٽ حٿٔڀذ ًٷي ٗيي ٿو حٿنخّ رؤنو ٷخطڀو ٳؤ٤٫خه هخٿي ر٬ٞ ٓڀزو ًأڃٔٺ ٓخثَه ٳڀڄخ 

ٸِ ٳَؿ٪ اٿْو ٳؤرَ ٍؿ٪ اٿَ ٍكپ ٫ٌٱ ًٻَه ٳٸخٽ ٿو ٫ٌٱ حٍؿ٪ اٿْو ٳڀ٤٬ْٺ ڃخ ر

ٳڄَ٘ ٫ٌٱ كظَ أطَ هخٿيح ٳٸخٽ أڃخ ط٬ڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ 

رخٿٔڀذ ٿڀٸخطپ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳڄخ ّڄن٬ٺ أڅ طيٳ٪ اٿْو ٓڀذ ٷظْڀو ٷخٽ هخٿيح حٓظټؼَطو ٿو ٷخٽ 

٫ٌٱ ٿجن ٍأّض ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٕٻَڅ ًٿٺ ٿو ٳڀڄخ ٷيځ حٿڄيّنش 

و ٫ٌٱ ٳخٓظ٬يٍ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ هخٿيح ٫ًٌٱ ٷخ٫ي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ر٬ؼ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ّڄن٬ٺ ّخ هخٿي أڅ طيٳ٪ اٿَ ىٌح ٓڀذ ٷظْڀو ٷخٽ حٓظټؼَطو ٿو ّخ 

ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ حىٳ٬و اٿْو ٷخٽ ٳڄَ ر٬ٌٱ ٳـَ ٫ٌٱ رَىحثو ًٷخٽ ٿْـِة ٿٺ ڃخ ًٻَص 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬و ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظ٠ٰذ ٿٺ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ٳٸخٽ ٙ ط٤٬و ّخ هخٿي ىپ أنظڂ طخٍٻِ أڃَحثِ انڄخ ڃؼڀټڂ ًڃؼڀيڂ ٻڄؼپ ٍؿپ حٗظٍَ ارٚ 

ًٯنڄخ ٳي٫خىخ ػڂ طوَْ ٓٸْخىخ ٳؤًٍىىخ كٌٟخ ٳ٫َ٘ض ٳْو ٳَ٘رض ٛٴٌس حٿڄخء ًطَٻض 

 ٻيٍه ٳٜٴٌس أڃَىڂ ٿټڂ ًٻيٍه ٫ڀْيڂ.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫ - 

 رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ًهخٿي رن حٿٌٿْي9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّوڄْ حٿٔڀذ.-

رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ٌٓحٍ أرٌ حٿ٬ٚء ٷخٽ كيػنخ حٓڄ٬ْپ - 

 ٫ْخٕ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٓڀْڂ ٫ن ّلَْ رن ؿخرَ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿن ّـڄ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ىٌه حٕڃش -

 ْٓٴْن ْٓٴخ ڃنيخ ًْٓٴخ ڃن ٫يًىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن كڄَْ حٿلڄِٜ ٷخٽ  - 
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ن أرِ ٫زڀش ٫ن حٿٌٿْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿـَِٗ ٷخٽ كيػنخ ؿزَْ رن نٴَْ كيػنِ ارَحىْڂ ر

 ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ9

رْنڄخ نلن ؿڀٌّ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳن٨َ ٳِ حٿٔڄخء ػڂ ٷخٽ -

ىٌح أًحڅ حٿ٬ڀڂ أڅ َّٳ٪ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿو ُّخى رن ٿزْي أَّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ّخ 

هلل ًٳْنخ ٻظخد حهلل ًٷي ٫ڀڄنخه أرنخءنخ ًنٔخءنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٽ ح

اڅ ٻنض ٧ٕنٺ ڃن أٳٸو أىپ حٿڄيّنش ػڂ ًٻَ ٟٚٿش أىپ حٿټظخرْن ٫ًنيىڄخ ڃخ ٫نيىڄخ ڃن 

ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٳڀٸِ ؿزَْ رن نٴَْ ٗيحى رن أًّ رخٿڄٜڀَ ٳليػو ىٌح حٿليّغ ٫ن 

٫ٌٱ ػڂ ٷخٽ ًىپ طيٍُ ڃخ ٍٳ٪ حٿ٬ڀڂ ٷخٽ ٷڀض ٙ أىٍُ ٷخٽ  ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ٛيٵ

ًىخد أ٫ًْظو ٷخٽ ًىپ طيٍُ أُ حٿ٬ڀڂ أًٽ أڅ َّٳ٪ ٷخٽ ٷڀض ٙ أىٍُ ٷخٽ حٿو٩ٌ٘ كظَ 

 ٙ طټخى طٍَ هخ٬ٗخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀَ رن ٫خٛڂ ٷخٽ أهزَنِ حٿنيخّ رن ٷيڂ ٫ن أرِ  - 

 ٫9ڄخٍ ٗيحى ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻن ٿو رنخص أً ػٚع أهٌحص أً حرنظخڅ أً أهظخڅ -

 حطٸَ حهلل ٳْين ًأكٔن اٿْين كظَ ّزن أً ّڄظن ٻن ٿو كـخرخ ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ رټَْ  - 

 أڅ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٙ ڃٔڀڄش كيػو أڅ ٫ٌٱ رن رن حٕٗؾ ٫ن ٬ّٸٌد رن ٫زي حهلل

 ڃخٿٺ كيػو ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّٸٚ اٙ أڃَْ أً ڃؤڃٌٍ أً ڃوظخٽ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 ٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9كزْذ ٫ن ٍر٬ْش رن ٿٸ٢ْ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿ

ىهڀض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓظش نٴَ أً ٓز٬ش أً ػڄخنْش ٳٸخٽ ٿنخ رخ٬ٌّنِ -

ٳٸڀنخ ّخ نزِ حهلل ٷي رخ٬ّنخٹ ٷخٽ رخ٬ٌّنِ ٳزخ٬ّنخه ٳؤهٌ ٫ڀْنخ رڄخ أهٌ ٫ڀَ حٿنخّ ػڂ حطز٪ ًٿٺ 

 ٻڀڄش هٴْش ٳٸخٽ ٙ طٔؤٿٌح حٿنخّ ْٗجخ.

خ ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

حٿلَع ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل أڅ ٬ّٸٌد أهخه ًحرن أرِ هْٜٴش كيػخه أڅ ٫زي حهلل رن ِّّي 

 ٷخٙ ڃٔڀڄش رخٿٸ٤ٔن٤ْنْش كيػيڄخ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸٚ ٫ڀَ حٿنخّ اٙ أڃَْ أً ڃؤڃٌٍ أً -

 وظخٽ.ڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ػنخىْ٘ڂ ٷخٽ أڅ ىحًى رن ٫ڄًَ ٫ن رَ رن ٫زْي حهلل  - 

 حٿو٠َڃِ ٫ن أرِ حىٍّْ حٿوٌٙنِ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ9ِ٬

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رخٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٳِ ٯًِس طزٌٹ ػٚػش أّخځ -

 ٿڀڄٔخٳَ ًٿْخٿْين ًٿڀڄٸْڂ ٌّځ ًٿْڀش.
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نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ڃلڄي رن أرِ كيػ - 

 ڃلڄي ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ هيٍ ٿو ٳٸڀض أىهپ ٳٸخٽ حىهپ ٷڀض أٻڀِ ٷخٽ -

ىْ٘ڂ  ٻڀٺ ٳڀڄخ ؿڀٔض ٷخٽ أڃٔٺ ٓظخ طټٌڅ ٷزپ حٿٔخ٫ش أًٿين ًٳخس نزْټڂ ٷخٽ ٳزټْض ٷخٽ

ًٙ أىٍُ رؤّيخ أريح ػڂ ٳظق رْض حٿڄٸيّ ًٳظنش طيهپ رْض ٻپ ٬َٗ ًڃيٍ ًأڅ ّٴْٞ حٿڄخٽ 

ٳْټڂ كظَ ٤٬َّ حٿَؿپ ڃخثش ىّنخٍ ٳْظٔو٤يخ ًڃٌطخڅ ّټٌڅ ٳِ حٿنخّ ٻٸ٬خٙ حٿٰنڂ ٷخٽ 

ًىينش طټٌڅ رْنټڂ ًرْن رنِ حٕٛٴَ ٳْٰيًٍڅ رټڂ ٳًَْْٔڅ اٿْټڂ ٳِ ػڄخنْن ٯخّش ًٷخٽ 

 خّش طلض ٻپ ٯخّش اػنخ ٫َ٘ أٿٴخ.٬ّڀَ ٳِ ٓظْن ٯ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنِ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9

هَؿض ڃ٪ ڃن هَؽ ڃ٪ ُّي رن كخٍػش ٳِ ٯًِس ڃئطش ًٍحٳٸنِ ڃيىُ ڃن حٿْڄن ٿْْ -

لٍَ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ؿًٍِح ٳٔؤٿو حٿڄيىُ ٣خثٴش ڃن ؿڀيه ٳؤ٤٫خه ڃ٬و ٯَْ ْٓٴو ٳن

اّخه ٳخطوٌه ٻيْجش حٿي٩ٍ ًڃ٠ْنخ ٳڀٸْنخ ؿڄ٩ٌ حٿًَځ ًٳْيڂ ٍؿپ ٫ڀَ ٳَّ ٿو أٗٸَ ٫ڀْو 

َٓؽ ڃٌىذ ًٓٚف ڃٌىذ ٳـ٬پ حٿًَڃِ َُّٰ رخٿڄٔڀڄْن ًٷ٬ي ٿو حٿڄيىُ هڀٲ ٛوَس 

ٳَٓو ًٓٚكو ٳڀڄخ ٳظق حهلل  ٳڄَ رو حٿًَڃِ ٳ٬َٷذ ٳَٓو ٳوَ ٳ٬ٚه ٳٸظڀو ًكخُ

ٿڀڄٔڀڄْن ر٬غ اٿْو هخٿي رن حٿٌٿْي ٳؤهٌ ڃنو حٿٔڀذ ٷخٽ ٫ٌٱ ٳؤطْظو ٳٸڀض ّخ هخٿي أڃخ 

٫ڀڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ رخٿٔڀذ ٿڀٸخطپ ٷخٽ رڀَ ًٿټنِ حٓظټؼَطو 

َى ٫ڀْو ٷخٽ ٷڀض ٿظَىنو اٿْو أً ٫َٕٳنټيخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرَ أڅ ّ

٫ٌٱ ٳخؿظڄ٬نخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷٜٜض ٫ڀْو ٷٜش حٿڄيىُ ًڃخ 

ٳ٬ڀو هخٿي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ هخٿي ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخ ٛن٬ض ٷخٽ ّخ 

ٌٍٓٽ حهلل حٓظټؼَطو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ هخٿي ٍى ٫ڀْو ڃخ أهٌص ڃنو 

ىًنٺ ّخ هخٿي أٿڂ أٱ ٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ًحٹ  ٷخٽ ٫ٌٱ ٳٸخٽ

ٳؤهزَطو ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ّخ هخٿي ٙ طَىه ٫ڀْو ىپ أنظڂ 

طخٍٻٌح ٿِ أڃَحء ٿِ ٿټڂ ٛٴٌس أڃَىڂ ٫ًڀْيڂ ٻيٍس ٷخٽ حٿٌٿْي ٓؤٿض ػٌٍح ٫ن ىٌح 

ن نٴَْ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ حٿليّغ ٳليػنِ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ ر

 نلٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ أرخ ؿ٬ٴَ ٷخٽ  - 

كيػنِ ٛخٿق رن أرِ ٫َّذ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس حٿو٠َڃِ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ 

 ٷخٽ9

٫ٜخ ًٷي  هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ىهپ ًنلن ٳِ حٿڄٔـي ًرْيه-

٫ڀٶ ٍؿپ أٷنخء ك٘ٲ ٳ٤ْ رخٿ٬ٜخ ًٿٺ حٿٸنٌ ػڂ ٷخٽ ٿٌ ٗخء ٍد ىٌه حٿٜيٷش طٜيٵ 

 رؤ٣ْذ ڃن ىٌح اڅ ٍد ىٌه حٿٜيٷش ّؤٻپ حٿل٘ٲ ٌّځ حٿٸْخڃش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٳَؽ رن ٳ٠خٿش ٫ن ٍر٬ْش رن ِّّي ٫ن  - 

 ڃٔڀڂ رن ٷ٧َش ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 هْخٍٻڂ ًهْخٍ أثڄظټڂ حٿٌّن طلزٌنيڂ ًّلزٌنټڂ  ٫ن حٿنزِ-

ًطٜڀٌڅ ٫ڀْيڂ ًّٜڀٌڅ ٫ڀْټڂ ًَٗحٍٻڂ ًَٗحٍ أثڄظټڂ حٿٌّن طز٠ٌٰنيڂ ًّز٠ٌٰنټڂ 

ًطڀ٬نٌنيڂ ًّڀ٬نٌنټڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ نٸخطڀيڂ ٷخٽ ٙ ڃخ ٛڀٌح ٿټڂ حٿوڄْ اٙ ًڃن 

 ِ حهلل ٳڀْټَه ڃخ ّؤطِ ًٙ طن٫ٌِح ّيح ڃن ٣خ٫ش.٫ڀْو ًحٽ ٳَآه ّؤطِ ْٗجخ ڃن ڃ٬خٛ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن ؿزَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃْض ٷخٽ ٳٴيڄض ڃن ٛٚطو حٿڀيڂ حٯٴَ ٿو -

 حٿؼڀؾ ًنٸو ڃن حٿو٤خّخ ٻڄخ نٸْض حٿؼٌد حٕرْٞ ڃن حٿينْ.ًحٍكڄو ًحٯٔڀو رخٿڄخء ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن أُىَ رن ٬ْٓي ٫ن ًُ  - 

 ٻ٩ٚ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸٜخٙ ػٚػش أڃَْ أً ڃؤڃٌٍ أً ڃوظخٽ.

ػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ڃڀْق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9

٫َّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳخٳظَٕ ٻپ ٍؿپ ڃنخ ًٍح٩ ٍحكڀظو ٷخٽ -

ٳخنظيْض اٿَ ر٬ٞ حٿڀْپ ٳبًح نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٷيحڃيخ أكي ٷخٽ 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ًزي حهلل رن ٷْْ ٳخن٤ڀٸض أ٣ڀذ ٍٓ

ٷخثڄخڅ ٷڀض أّن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٙ ڃخ نيٍُ ٯَْ أنخ ٓڄ٬نخ ٌٛطخ رؤ٫ڀَ 

حٿٌحىُ ٳبًح ڃؼپ ىِِّ حٿَكپ ٷخٽ حڃټؼٌح َّْٔح ػڂ ؿخءنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٳوَْنِ رْن أڅ ّيهپ نٜٲ أڃظَ حٿـنش ًرْن حٿ٘ٴخ٫ش  ٳٸخٽ انو أطخنِ حٿڀْڀش آص ڃن ٍرِ

ٳخهظَص حٿ٘ٴخ٫ش ٳٸڀنخ نن٘يٹ حهلل ًحٿٜلزش ٿڄخ ؿ٬ڀظنخ ڃن أىپ ٗٴخ٫ظٺ ٷخٽ احنټڂ ڃن أىپ 

ٗٴخ٫ظِ ٷخٽ ٳؤٷزڀنخ ڃ٬خنْٶ اٿَ حٿنخّ ٳبًح ىڂ ٳ٫ٌِح ًٳٸيًح نزْيڂ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

َْنِ رْن أڅ ّيهپ نٜٲ أڃظِ حٿـنش ًرْن حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انو أطخنِ حٿڀْڀش ڃن ٍرِ آص ٳو

حٿ٘ٴخ٫ش ًانِ حهظَص حٿ٘ٴخ٫ش ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل نن٘يٹ حهلل ًحٿٜلزش ٿڄخ ؿ٬ڀظنخ ڃن أىپ 

ٗٴخ٫ظٺ ٷخٽ ٳڀڄخ أٟزٌح ٫ڀْو ٷخٽ ٳؤنخ أٗييٻڂ رؤڅ ٗٴخ٫ظِ ٿڄن ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ڃن 

 أڃظِ.

كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ڃڀْق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ  - 

 حٿيٌٿِ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳؤنخم نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ًأنونخ ڃ٬و ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ًرْن أڅ ّيهپ نٜٲ أڃظِ حٿـنش. 

ن أىځ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ر - 
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 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطخه حٿٴِء ٷٔڄو ڃن ٌّڃو ٳؤ٤٫َ حٓىپ ك٨ْن -

 ًأ٤٫َ حٿ٬ِد ك٨خ.

يػنخ ٛخٿق رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ ك - 

 أرِ ٫َّذ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

ىهپ ٫ٌٱ حرن ڃخٿٺ ڃٔـي كڄٚ ًاًح حٿنخّ ٫ڀَ ٍؿپ ٳٸخٽ ڃخ ىٌه حٿـڄخ٫ش ٳٸخٿٌح -

ٻ٬ذ ّٸٚ ٷخٽ ّخ ًّلو أٙ ٓڄ٪ ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸٚ اٙ أڃَْ 

 أً ڃؤڃٌٍ أً ڃوظخٽ.

ػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حٿنيخّ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٗيحى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 أرِ ٫ڄخٍ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ًأڃَأس ٓٴ٬خء حٿويّن ٻيخطْن ٌّځ حٿٸْخڃش ًؿڄ٪ -

رْن اٛز٬ْو حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ حڃَأس ًحص ڃنٜذ ًؿڄخٽ آڃض ڃن ًُؿيخ كزٔض نٴٔيخ 

 ً ڃخطٌح.٫ڀَ أّظخڃيخ كظَ رخنٌح أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حٿنيخّ ٫ن ٗيحى أرِ ٫ڄخٍ  - 

 ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٫زي ڃٔڀڂ ّټٌڅ ٿو ػٚع رنخص ٳؤنٴٶ ٫ڀْين -

ً حػنظخڅ ٷخٽ أً كظَ ّزن أً ّڄظن اٙ ٻن ٿو كـخرخ ڃن حٿنخٍ ٳٸخٿض حڃَأس ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ

 حػنظخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿنيخّ ٫ن ٗيحى أرِ ٫ڄخٍ ٫ن ٫ٌٱ رن  - 

 ڃخٿٺ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ًأڃَأس ٓٴ٬خء ٳِ حٿـنش ٻيخطْن حڃَأس آڃض ڃن -

 ًُؿيخ ٳلزٔض نٴٔيخ ٫ڀَ ّظخڃخىخ كظَ رخنٌح أً ڃخطٌح.

 كيػنِ أرِ كيػنخ كْْ ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ ٛخكذ ٿنخ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أ٧نو أرخ حٿڄڀْق حٿيٌٿِ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٳٌٻَه ًٷخٽ9

 رْن أڅ ّيهپ نٜٲ أڃظِ حٿـنش.-

 آهَ ڃٔني ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕنٜخٍٍ ًىٌ طڄخځ ڃٔني حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ.

 حٿْٔيس ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ. ڃٔني

ٽ أرٌ رټَ أكڄي رن ڃخٿٺ ٳِ ڃٔـيه ڃن ٻظخرو ٷَحءس ٫ڀْو ٷخٽ كيػنخ أرٌ أهزَنخ ىٚ - 

٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل ٫ن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ ٍكڄو حهلل ٷخٽ كيػنِ أرِ ٓڄ٬ظو 

 ًكيُ ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ9

ٷظپ كْخص حٿزٌْص اٙ حٕرظَ ًًح حٿ٤ٴْظْن  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن-

ٳبنيڄخ ّوظ٤ٴخڅ أً ٷخٽ ٤ّڄٔخڅ حٕرٜخٍ ٤ًَّكخڅ حٿلڄپ ڃن ر٤ٌڅ حٿنٔخء ًڃن طَٻيڄخ 
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 ٳڀْْ ڃنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ش ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٌّځ ٌّٜڃو ٷَّٖ ٳِ حٿـخىڀْ-

ٌّٜڃو ٳڀڄخ ٷيځ حٿڄيّنش ٛخڃو ًأڃَ رْٜخڃو ٳڀڄخ نِٿض ٳ٠َّش ٗيَ ٍڃ٠خڅ ٻخڅ 

 ٍڃ٠خڅ ىٌ حٿٌُ ٌّٜڃو ًطَٹ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٳڄن ٗخء ٛخڃو ًڃن ٗخء أٳ٤َه.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٿيخ انِ أ٫َٱ ٯ٠زٺ اًح ٯ٠زض أڅ -

ًٍٟخٹ اًح ٍْٟض ٷخٿض ًٻْٲ ط٬َٱ ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ اًح ٯ٠زض ٷڀض ّخ ڃلڄي 

 ًاًح ٍْٟض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄَ رن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أرِ ٓڀڄش ٫ن

ٿڄخ نِٽ ٫ٌٍُ ڃن حٿٔڄخء ؿخءنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَنِ رٌٿٺ ٳٸڀض نلڄي -

 حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ نلڄيٹ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٿـنخرش.ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ڃن ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

انڄخ أًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٔىس رنض ُڃ٬ش ٳِ حٗٳخٟش ٷزپ حٿٜزق ڃن -

 ؿڄ٪ ٕنيخ ٻخنض حڃَأس ػز٤ش.

خٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷ - 

 ٷخٿض9

ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـَطِ ًحٿنخّ ّؤطڄٌڅ رو ڃن ًٍحء حٿلـَس -

 ّٜڀٌڅ رٜٚطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ كَس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ّٜڀِ حٳظظق ٛٚطو رَٻ٬ظْن ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً-

 هٴْٴظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٕىپ رْض ڃن حٕنٜخٍ ٳِ حٿَٷْش ڃن ٻپ ًُ -

 كڄش.
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ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٓؤٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ  - 

 ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿظ٩ٌ٤ ٳٸخٿض9

ٻخڅ ّٜڀِ ٷزپ حٿ٨يَ أٍر٬خ ٳِ رْظِ ػڂ ّوَؽ ٳْٜڀِ رخٿنخّ ػڂ َّؿ٪ اٿَ رْظِ -

ٳْٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًٻخڅ ّٜڀِ رخٿنخّ حٿڄَٰد ػڂ َّؿ٪ اٿَ رْظِ ٳْٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًٻخڅ 

ڂ حٿ٬٘خء ػڂ ّيهپ رْظِ ٳْٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ طٔ٪ ٍٻ٬خص ٳْين ّٜڀِ ري

حٿٌطَ ًٻخڅ ّٜڀِ ٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخثڄخ ًٿْٚ ٣ٌّٚ ؿخٿٔخ ٳبًح ٷَأ ًىٌ ٷخثڂ ٍٻ٪ ًٓـي ًىٌ 

ٷخثڂ ًاًح ٷَأ ًىٌ ٷخ٫ي ٍٻ٪ ًٓـي ًىٌ ٷخ٫ي ًٻخڅ اًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ػڂ 

 هَؽ ٳْٜڀِ رخٿنخّ ٛٚس حٿٴـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ٷخٽ ڃًَٔٵ ٳٔڄ٬ض -

 طٜٴْٸيخ رْيّيخ ڃن ًٍحء حٿلـخد ًىِ طليع رٌٿٺ ػڂ طٸْڂ ٳْنخ كٚٙ.

ِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ڃـخىي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ حٿَٻزخڅ ّڄًَڅ رنخ ًنلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلَڃخص ٳبًح كخًًح -

 رنخ أٓيٿض اكيحنخ ؿڀزخريخ ڃن ٍأٓيخ ٫ڀَ ًؿييخ ٳبًح ؿخًُنخ ٻ٘ٴنخه.

 هخٿي ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ كيػنخ  - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٓـٌى حٿٸَآڅ ٓـي ًؿيِ ٿڄن هڀٸو ًٗٶ -

 ٓڄ٬و ًرَٜه رلٌٿو ًٷٌطو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

حٓظَحع حٿوزَ طڄؼپ ٳْو رزْض ٣َٳش9 ًّؤطْٺ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح -

 رخٕهزخٍ ڃن ٿڂ طًِى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن آلٶ ٬ّنَ أرن ٌّٓي ٫ن ڃ٬خًس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ حٿنٸَْ ًحٿڄٸَْ ًحٿيرخء ًحٿلنظڂ.-

هخٿيح ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ اٙ أڅ ّٸيځ ڃن ٓٴَ ٳْٜڀِ -

 ٍٻ٬ظْن.

ٿڂ رْيُ ٷخٽ ڃًَٔٵ ٳٔڄ٬ض طٜٴْٸيخ رْيّيخ ڃن ًٍحء حٿلـخد ًىِ طليع رٌٿٺ ػڂ طٸْڂ 

 ٳْنخ كٚٙ.

زؤنخ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ڃـخىي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أن - 
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 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ حٿَٻزخڅ ّڄًَڅ رنخ ًنلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلَڃخص ٳبًح كخًًح -

 رنخ أٓيٿض اكيحنخ ؿڀزخريخ ڃن ٍأٓيخ ٫ڀَ ًؿييخ ٳبًح ؿخًُنخ ٻ٘ٴنخه.

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٓـٌى حٿٸَآڅ ٓـي ًؿيِ ٿڄن هڀٸو ًٗٶ -

 ٓڄ٬و ًرَٜه رلٌٿو ًٷٌطو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ْو رزْض ٣َٳش9 ًّؤطْٺ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظَحع حٿوزَ طڄؼپ ٳ-

 رخٕهزخٍ ڃن ٿڂ طًِى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن آلٶ ٬ّنَ أرن ٌّٓي ٫ن ڃ٬خًس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ حٿنٸَْ ًحٿڄٸَْ ًحٿيرخء ًحٿلنظڂ.-

ن ٗٸْٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض هخٿيح ٫ن ٫زي حهلل ر - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ اٙ أڅ ّٸيځ ڃن ٓٴَ ٳْٜڀِ -

 ٍٻ٬ظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن أٌّد ٫ن رن أرِ ڃڀْټش ٫ن حرن حٿِرَْ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طلَځ حٿڄٜش ًحٿڄٜظخڅ.-

يػنِ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ أنزؤنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كيػنخ رَى ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ك - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿزْض ًحٿزخد ٫ڀْو ڃٰڀٶ ٳـجض ٳڄَ٘ كظَ -

 ٳظق ٿِ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ڃٸخڃو ًٛٴض أڅ حٿزخد ٳِ حٿٸزڀش.

ڄٴ٠پ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٌّٓٲ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ أنزؤنخ رَ٘ رن حٿ - 

 ڃخىٺ ٷخٽ ىهڀنخ ٫ڀَ كٴٜش رنض ٫زي حٿَكڄن ٳؤهزَطنخ أڅ ٫خث٘ش أهزَطيخ9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ڃټخٳؤطخڅ ٫ًن حٿـخٍّش ٗخس.-

حٿـٌنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃَكٌځ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٫ڄَحڅ  - 

 ٫ن ِّّي رن رخرنٌّ ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ أرخ رټَ ىهپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ًٳخطو ٳٌٟ٪ ٳڄو رْن ٫ْنْو ًًٟ٪ -

 ّيّو ٫ڀَ ٛيٯْو ًٷخٽ ًحنزْخه ًهڀْٚه ًحٛٴْخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٬ّنِ حٍُٕٵ ًّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ آلٶ كيػنخ  - 

 ريّپ ٫ن أرِ حٿـٌُحء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 كْٔن رن حٿڄټظذ ٫ن
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴظظق حٿٜٚس رخٿظټزَْ ًحٿٸَحءس رخٿلڄي هلل ٍد -

حٿ٬خٿڄْن ًٻخڅ اًح ٍٻ٪ ٿڂ َّٳ٪ ٍأٓو ًٷخٽ ّلَْ ّ٘وٚ ٍأٓو ًٿڂ ٌّٜرو ًٿټن رْن 

ٓو ڃن ًٿٺ ًٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٿٺ ّٔـي كظَ ّٔظٌُ ٷخثڄخ ًاًح ٍٳ٪ ٍأ

حٿٔـٌى ٿڂ ّٔـي كظَ ّٔظٌُ ؿخٿٔخ ٷخٿض ًٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٻپ ٍٻ٬ظْن حٿظلْش ًٻخڅ ّنيَ 

٫ن ٫ٸذ حٿ٤ْ٘خڅ ًٻخڅ ّٴظَٕ ٍؿڀو حٿٍَْٔ ًّنٜذ ٍؿڀو حٿْڄنَ ًٻخڅ ّنيَ أڅ 

ّٴظَٕ أكينخ ًٍح٫ْو ٻخٿټڀذ ًٻخڅ ّوظڂ حٿٜٚس رخٿظٔڀْڂ ٷخٽ ّلَْ ًٻخڅ ّټَه حٳظَحٕ 

 ًٍح٫ْو حٳظَحٕ حٿٔز٪.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ريّپ ٫ن أرِ كيػ - 

 حٿـٌُحء ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو ًٷخٽ ّ٘وٚ ٍأٓو ًٷخٽ أٳظَحٕ حٿٔز٪.-

ڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ رن ارَحىْ - 

 ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ ٫ن ٫ڄظو ٫ن ٫خث٘ش9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اڅ أ٣ْذ ڃخ أٻپ حٿَؿپ ڃن ٻٔزو ًاڅ ًٿيه ڃن -

 ٻٔزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ كْٜن ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ  - 

 ٫ن ٳًَس رن نٌٳپ ٷخٽ9

ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٻخڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ى٫خء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫-

 َٗ ڃخ ٫ڄڀظو نٴِٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴخًُ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ َٟد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخىڃخ ٿو ٷ٢ ًٙ حڃَأس ٿو ٷ٢ ًٙ َٟد رْيه -

خىي ٳِ ٓزْپ حهلل ًڃخ نْپ ڃنو ِٗء ٳخنظٸڄو ڃن ٛخكزو اٙ أڅ طنظيٺ ڃلخٍځ حهلل اٙ أڅ ّـ

٫ِ ًؿپ ٳْنظٸڂ هلل ٫ِ ًؿپ ًڃخ ٫َٝ ٫ڀْو أڃَحڅ أكيىڄخ أَّٔ ڃن حٕهَ اٙ أهٌ 

 رؤَّٔىڄخ اٙ أڅ ّټٌڅ ڃؤػڄخ ٳبڅ ٻخڅ ڃؤػڄخ ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃنو.

٫ڀْش كيػنخ ڃلڄي رن حٿٔخثذ ٫ن أڃو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٬ّنِ رن - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أهٌ أىڀو حٿ٫ٌٺ أڃَ رخٿلٔخء ٳٜن٪ ػڂ أڃَىڂ -

ٳلٌٔح ڃنو ػڂ ّٸٌٽ أنو ٬ّنِ ٿَْطٌ ٳئحى حٿلِّن ًًَّٔ ٫ن ٳئحى حٿٔٸْڂ ٻڄخ طًَٔ 

 اكيحٻن حٿٌٓن رخٿڄخء ٫ن ًؿييخ.

 أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ڃ٬خًس ٷخٿض9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

ٓؤٿض حڃَأس ٫خث٘ش أطٸ٠ِ حٿلخثٞ حٿٜٚس ٳٸخٿض أكًٍَّش أنض ٷي ٻنخ نلْٞ ٫ني -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ نٸ٠ِ ًٙ نئڃَ رخٿٸ٠خء.
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أرِ رَىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن  - 

 ٷخٽ9

أهَؿض اٿْنخ ٫خث٘ش ٻٔخء ڃڀزيح ًاُحٍح ٯڀ٨ْخ ٳٸخٿض ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٳِ ىٌّن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ِّّي ٬ٍْٟخ ٻخڅ ٿ٬خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ9

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّڄٌص أكي ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْٜڀِ ٫ڀْو أڃش ڃن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 حٿنخّ ّزڀٌٰڅ أڅ ّټٌڅ ڃخثش ٳْ٘ٴ٬ٌح ٿو اٙ ٗٴ٬ٌح ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٷخٽ  - 

 ًٻًَح ٫ني ٫خث٘ش أڅ ٫ڀْخ ٻخڅ ًْٛخ ٳٸخٿض ڃظَ أًِٛ اٿْو ٳٸي ٻنض ڃٔنيطو اٿَ

ٛيٍُ أً ٷخٿض ٳِ كـَُ ٳي٫خ رخٿ٤ٔض ٳڀٸي حنونغ ٳِ كـَُ ًڃخ ٬َٗص أنو ڃخص 

 ٳڄظَ أنو أًَٛ اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن أرِ ٤٫ْش ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ػڂ ٓڄ٬ظيخ طڀزِ طٸٌٽ ٿزْٺ انِ ٫ٕڀڂ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀزِ ٷخٽ -

 حٿڀيڂ ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي ًحٿن٬ڄش ٿٺ ًحٿڄڀٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن طڄْڂ رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٍأٓو ڃن حٿڄٔـي ٳؤ- ٯٔڀو ًأنخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّظټٲ ٳْوَؽ اٿ

 كخثٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن ّلَْ رن حٿـِحٍ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ رظٔ٪ ٳڀڄخ أٓن ًػٸپ أًطَ رٔز٪.-

ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٷخٽ9

ٓجڀض ٫خث٘ش ًأځ ٓڀڄش أُ حٿ٬ڄپ ٻخڅ أ٫ـذ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿظخ ڃخ ىحځ -

 ًاڅ ٷپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ رن ٫ڄَ ٫ن حٿ٬ِْحٍ  - 

 رن كَّغ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ّٜڀَ ٫ًڀْو ٣َٱ حٿڀلخٱ ٫ًڀَ ٫خث٘ش ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ ً-

 ٣َٳو ػڂ ّٜڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ  - 
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 ٷخٿض9

حنټٔٴض حٿ٘ڄْ ٳٜڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ -

حًٕٽ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ ىًڅ حٿَٻ٩ٌ حًٕٽ  ٍٳ٪ ٷزپ أڅ ّٔـي ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ًىٌ ىًڅ حٿٸْخځ

ػڂ ٓـي ػڂ ٷخځ ػخنْش ٳ٬پ ڃؼپ ڃخ ٳ٬پ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ٯَْ أڅ أًٽ ٷْخڃو أ٣ٌٽ ڃن 

 آهَه ًأًٽ ٍٻ٫ٌو أ٣ٌٽ ڃن آهَه ٳٸ٠َ ٛٚطو ًٷي طـڀض حٿ٘ڄْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9حٌٕٓى ٫ن 

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخَٗ نٔخءه ٳٌٵ حُٗحٍ ًىن كَْٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش رن حٌٕٓى ٫ن هْٜٲ ًڃًَحڅ رن  - 

 ٗـخ٩ ٷخٽ كيػنِ هْٜٲ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫خث٘ش ًٷخٽ ڃًَحڅ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزْ حٿٌىذ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ نَر٢  ٷخٿض ٿڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

حٿڄٔٺ رِ٘ء ڃن ًىذ ٷخٽ أٳٚ َّر٤ٌنو رخٿٴ٠ش ػڂ طڀ٤وٌنو ر٫ِٴَحڅ ٳْټٌڅ ڃؼپ 

 حٿٌىذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن هْٜٲ ًكيػنخ ڃًَحڅ ٷخٽ كيػنخ  - 

 هْٜٲ ٫ن ٤٫خء ٫ن أځ ٓڀڄش ڃؼپ ًٿٺ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٗيخد كيػنخ ٫ز - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ أرخ رټَ ىهپ ٫ڀْيخ ٫ًنيىخ ؿخٍّظخڅ ط٠َرخڅ ريٳْن ٳخنظيَىڄخ أرٌ رټَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫ين ٳبڅ ٿټپ ٷٌځ ٫ْيح.

َ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀ - 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

أٷٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ ّيهپ ٫ڀَ نٔخءه ٗيَح ٷخٿض ٳڀزغ ط٬ٔخ -

٫ًَّ٘ن ٷخٿض ٳټنض أًٽ ڃن ريأ رو ٳٸڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿْْ ٻنض أٷٔڄض 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘يَ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ.ٗيَح ٳ٬يص حّٕخځ ط٬ٔخ ٫ًَّ٘ن ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  - 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻن حٿنٔخء ّٜڀْن ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٰيحس ػڂ ّوَؿن ڃظڀٴ٬خص رڄ٣ًَين ٙ -

 ٬َّٳن.

ڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕ - 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْ ٳٌحٓٶ ّٸظڀن ٳِ حٿلَځ حٿ٬ٸَد ًحٿٴؤٍس -

 ًحٿليّخ ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿَٰحد.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

طٔظ٬ْنيخ ًٻخنض ڃټخطزش ٳٸخٿض ٿيخ ٫خث٘ش أّز٬ْٺ أىڀٺ ٳؤطض أىڀيخ ٳٌٻَص أڅ رََّس أطظيخ -

ًٿٺ ٿيڂ ٳٸخٿٌح ٙ اٙ أڅ ط٘ظ١َ ٿنخ ًٙءىخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗظَّيخ 

 ٳؤ٫ظٸْيخ ٳبنڄخ حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  - 

 رَْ ٫ن ٫خث٘ش9حٿِ

أڅ أٳڀق أهخ أرِ ٷ٬ْْ أٓظؤًڅ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳؤرض أڅ طؤًڅ ٿو ٳڀڄخ أڅ ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أٳڀق أهخ أرِ ٷ٬ْْ أٓظؤًڅ ٫ڀَ ٳؤرْض أڅ آًڅ ٿو ٳٸخٽ 

نو حثٌنِ ٿو ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ أ٬ٍٟظنِ حٿڄَأس ًٿڂ ٬َّٟنِ حٿَؿپ ٷخٽ حثٌنِ ٿو ٳب

 ٫ڄٺ طَرض ّڄْنٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

أڅ حڃَأس ىهڀض ٫ڀَ ٫ڀْيخ أً ڃ٬يخ حرنظخڅ ٿيخ ٳؤ٤٫ْظيخ طڄَس ٳ٘ٸٸظيخ رْنيڄخ ٳٌٻَص ًٿٺ -

ن ٻن ٿو ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃن حرظڀَ رِ٘ء ڃن ىٌه حٿزنخص ٳؤكٔن اٿْي

 ٓظَح ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظَٹ حٿ٬ڄپ ًىٌ ّلذ أڅ ٬ّڄڀو ٻَحىْش أڅ ّٔظن -

 حٿنخّ رو ٳْٴَٝ ٫ڀْيڂ ٳټخڅ ّلذ ڃخ هٴٲ ٫ڀْيڂ ڃن حٿٴَحثٞ.

نِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ر٬ي حٿ٬٘خء اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٳبًح أٛزق -

 ٛڀَ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ػڂ ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن كظَ ّؤطْو حٿڄئًڅ ٳْئًنو رخٿٜٚس.

ػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ىهڀض حڃَأس ٍٳخ٫ش حٿٸ٧َِ ًأنخ ًأرٌ رټَ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض اڅ -

ٍٳخ٫ش ٣ڀٸنِ حٿزظش ًأڅ ٫زي حٿَكڄن رن حٿِرَْ طًِؿنِ ًانڄخ ٫نيه ڃؼپ ىيرظِ ًأهٌص 

ٿڂ ّئًڅ ٿو ٳٸخٽ ّخ أرخ رټَ أٙ طنيَ ىيرش ڃن ؿڀزخريخ ًهخٿي رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ رخٿزخد 

ىٌه ٫ڄخ طـيَ رو رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ُحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿظزٔڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنٺ طَّيّن أڅ طَؿ٬ِ اٿَ 

 ٍٳخ٫ش ٙ كظَ طًٌٷِ ٫ْٔڀظو ًًٌّٵ ٫ْٔڀظٺ.
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ػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ح٫ظڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿ٬٘خء كظَ نخىحه ٫ڄَ حرن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل -

٫نو ٷي نخځ حٿنٔخء ًحٿٜزْخڅ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انو ٿْْ أكي ڃن 

 ًٿڂ ّټن أكي ّٜڀِ ٌّڃجٌ ٯَْ أىپ حٿڄيّنش.أىپ حٍٕٝ ّٜڀِ ىٌه حٿٜٚس ٯَْٻڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

 ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ًن ٫خث٘ش أنيڄخ ٷخ9ٙ

ٿڄخ نِٽ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ٴٶ ّڀٸِ هڄْٜظو ٫ڀَ ًؿيو ٳبًح أٯظڂ -

ًىٌ ّٸٌٽ ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي طٸٌٽ ٍٳ٬نخىخ ٫نو 

 ٫خث٘ش ّلٌٍىڂ ڃؼپ حٿٌُ ٛن٬ٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٿڄخ ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض ڃْڄٌنش 

نٔخءه أڅ ّڄَٝ ٳِ رْظِ ٳؤًَڅ ٿو ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ظڄيح ٳخٓظؤًڅ 

٫ڀَ حٿ٬زخّ ٫ًڀَ ٍؿپ آهَ ًٍؿٚه طو٤خڅ ٳِ حٍٕٝ ًٷخٽ ٫زْي حهلل ٳٸخٽ حرن حٿ٬زخّ 

أطيٍُ ڃن ًٿٺ حٿَؿپ ىٌ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ًٿټن ٫خث٘ش ٙ ط٤ْذ ٿيخ نٴٔخ ٷخٽ 

ًىٌ ٳِ رْض ڃْڄٌنش ٿ٬زي حهلل رن ُڃ٬ش ڃَ  حٿِىَُ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

حٿنخّ ٳڀْٜڀٌح ٳڀٸِ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸخٽ ّخ ٫ڄَ ٛپ رخٿنخّ ٳٜڀَ ريڂ ٳٔڄ٪ ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٛطو ٳ٬َٳو ًٻخڅ ؿيَْ حٿٌٜص ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

أرخ رټَ ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿْْ ىٌح ٌٛص ٫ڄَ ٷخٽ ّؤرَ حهلل ؿپ ٫ًِ ًٿٺ ًحٿڄئڃنْن ڃًَح 

ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٷخٿض ٫خث٘ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ رټَ ٍٷْٶ ٙ ّڄڀٺ ىڃ٬و ًأنو اًح ٷَأ 

حٿٸَآڅ ٷخٽ ًڃخ ٷڀض ًٿٺ اٙ ٻَحىْش أڅ ّظؤطڂ حٿنخّ رؤرِ رټَ أڅ ّټٌڅ أًٽ ڃن ٷخځ ڃٸخځ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٳَحؿ٬ظو ٳٸخٽ ڃًَح أرخ 

 ڀْٜپ رخٿنخّ انټڂ ٌٛحكذ ٌّٓٲ.رټَ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ رټَ رن  - 

٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٷخٽ ىهڀض أنخ ًأرِ ٫ڀَ ٫خث٘ش ًأځ ٓڀڄش ٳٸخٿظخ اڅ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ػڂ ٌّٜځ.

كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌه ٓزٌف ٷيًّ ٍد -

 حٿڄٚثټش ًحٿًَف.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن  - 

 حٿنو٬ِ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 ٻنض أٳَٻو ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ٍأّظو ٳخٯٔڀو ًاٙ ٳَٗو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ًٍر٬ِ رن ارَحىْڂ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٌٿو ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ ٳِ آهَ أڃَه ڃن ٷ-

حٓظٰٴَ حهلل ًأطٌد اٿْو ٷخٿض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿِ أٍحٹ طټؼَ ڃن ٷٌٽ ٓزلخڅ حهلل 

ًرلڄيه حٓظٰٴَ حهلل ًأطٌد اٿْو ٷخٽ اڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٻخڅ أهزَنِ أنِ ٓؤٍٍ ٫ٚڃش ٳِ 

ء نَٜ أڃظِ ًأڃَنِ اًح ٍأّظيخ أڅ أٓزق رلڄيه ًأٓظٰٴَه انو ٻخڅ طٌحرخ ٳٸي ٍأّظيخ اًح ؿخ

حهلل ًحٿٴظق ًٍأّض حٿنخّ ّيهڀٌڅ ٳِ ىّن حهلل أٳٌحؿخ ٳٔزق رلڄي ٍرٺ ًحٓظٰٴَه انو ٻخڅ 

 طٌحرخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 رټَ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

نزَ ٳٌٻَ ًٿٺ ًطٚ حٿٸَآڅ ٿڄخ نِٽ ٫ٌٍُ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄ-

 ٳڀڄخ نِٽ أڃَ رَؿڀْن ًحڃَأس ٳ٠َرٌح كيىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ نخٳ٪  - 

ًٻخنض حڃَأطو أځ ًٿي ٿ٬زي حهلل رن ٫ڄَ كيػظو أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ حرظخ٩ ؿخٍّش ر٤َّٶ 

َٰ ٿيخ ن٬ڀْن ٳڀڂ ّـيىڄخ ٳٸ٤٪ ٿيخ هٴْن أٓٴپ ٿيخ ڃټش ٳخ٫ظٸيخ ًأڃَىخ أڅ طلؾ ڃ٬و ٳخرظ

ڃن حٿټ٬زْن ٷخٽ حرن آلٶ ٳٌٻَص ًٿٺ ٙرن ٗيخد ٳٸخٽ كيػنِ ٓخٿڂ أڅ ٫زي حهلل ٻخڅ 

 ّٜن٪ ًٿٺ ػڂ كيػظو ٛٴْش رنض أرِ ٫زْي أڅ ٫خث٘ش كيػظيخ9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ َّهٚ ٿڀنٔخء ٳِ حٿوٴْن ٳظَٹ ًٿٺ.-

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫ز - 

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬غ رخٿزيڅ ڃن حٿڄيّنش اٿَ ڃټش ًأٳظپ ٷٚثي حٿزيڅ -

 رْيُ ػڂ ّؤطِ ڃخ ّؤطِ حٿلٚٽ ٷزپ أڅ ّزڀٮ حٿزيڅ ڃټش.

ًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ىح - 

 ٷخٿض ٫خث٘ش9

أنخ أًٽ حٿنخّ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ىٌه حّٕش ٌّځ طزيٽ حٍٕٝ ٯَْ -

حٍٕٝ ًحٿٔڄٌحص ًرًَُح هلل حٿٌحكي حٿٸيخٍ ٷخٿض ٳٸڀض أّن حٿنخّ ٌّڃجٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ 

 ٫ڀَ حٿَٜح١.

ن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄ - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٌّطَ ڃنيخ رٌحكيس -

 ٳبًح ٳَ٭ ڃن ٛٚطو ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌّن أىڀٌح رخٿ٬ڄَس ٣خٳٌح رخٿزْض ًرخٿٜٴخ أڅ أٛلخد -

 ًحٿڄًَس ػڂ ٣خٳٌح ر٬ي أڅ ٍؿ٬ٌح ڃن ڃنَ ٿلـيڂ ًحٿٌّن ٷَنٌح ٣خٳٌح ٣ٌحٳخ ًحكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃخٿٺ ٫ن ٓخٿڂ أرِ حٿن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀَ ڃن حٿڀْپ ٳبًح ٳَ٭ ڃن ٛٚطو ح٤ٟـ٪ ٳبڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 ٻنض ّٸ٨خنش طليع ڃ٬ِ ًاڅ ٻنض نخثڄش نخځ كظَ ّؤطْو حٿڄئًڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9

ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳٸخٿض ڃخ ٻخڅ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ِّّي ٳِ ٍڃ٠خڅ ًٙ ٯَْه ٫ڀَ اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش 

ّٜڀَ أٍر٬خ ٳٚ طٔؤٽ ٫ن كٔنين ٣ًٌٿين ػڂ ّٜڀَ أٍر٬خ ٳٚ طٔؤٽ ٫ن كٔنين 

٣ًٌٿين ػڂ ّٜڀَ ػٚػخ ٷخٿض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل طنخځ ٷزپ أڅ طٌطَ ٷخٽ ّخ ٫خث٘ش انو أً انِ 

 ًٙ ّنخځ ٷڀزِ.طنخځ ٫ْنخُ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ًزي ٍرو رن ٬ْٓي  - 

 ٫ن أرِ رټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًأځ ٓڀڄش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ڃن ؿڄخ٩ ٯَْ اكظٚځ ػڂ ٌّٜځ -

 ًٷخٿض ٳِ كيّغ ٫زي ٍرو ٳِ ٍڃ٠خڅ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ٣ڀلش رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ڃن نٌٍ أڅ ٤ّْ٪ حهلل ؿپ ٫ًِ ٳڀ٬٤ْو ًڃن نٌٍ أڅ -

 ٬ِّٜ حهلل ؿپ ٫ًِ ٳٚ ٬ّٜو.

٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄنخ ڃن أىپ رخٿلؾ ًڃنخ ڃن أىپ رخٿ٬ڄَس -

ًڃنخ ڃن أىپ رخٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ًأىپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلؾ ٳؤڃخ ڃن أىپ 

س رخٿ٬ڄَس ٳؤكڀٌح كْن ٣خٳٌح رخٿزْض ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًأڃخ ڃن أىپ رخٿلؾ أً رخٿلؾ ًحٿ٬ڄَ

 ٳڀڂ ّلڀٌح اٿَ ٌّځ حٿنلَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳَى رخٿلؾ.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ڃن حٿِىَُ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸ٤٪ ٳِ ٍر٪ حٿيّنخٍ ٳٜخ٫يح.أڅ ٌٍٓٽ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ رن حٿڄزخٍٹ أهزَنخ  - 

 ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ٷخٿض ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش9

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸ٤٪ ّي حٿٔخٍٵ ٳِ ٍر٪ ىّنخٍ ٳٜخ٫يح.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض ٳْيخ ٷَحءس ٷڀض ڃن ىٌح ٷخٿٌح كخٍػش -

 رن حٿن٬ڄخڅ ٻٌحٻڂ حٿزَ ٻٌحٻڂ حٿزَ ًٷخٽ ڃَس ٫ن ٫خث٘ش اڅ ٗخء حهلل.

 ىَُ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِ - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي حٓظظَص رٸَحځ ٳْو طڄخػْپ ٳڀڄخ ٍآه طڀٌڅ - ىهپ ٫ڀ

ًؿيو ًٷخٽ ڃَس طَْٰ ًؿيو ًىظټو رْيه ًٷخٽ أٗي حٿنخّ ٫ٌحرخ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ 

 حٿٸْخڃش حٿٌّن ٠ّخىٌڅ روڀٶ حهلل ؿپ ٫ًِ أً ّ٘زيٌڅ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٌٓحء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻپ َٗحد أٓټَ ٳيٌ كَحځ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ أهزَنخ حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 ؿنذ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ ّنخځ ًىٌ -

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ػڂ ٙ ّـظنذ ْٗجخ ڃڄخ ّـظنذ -

 حٿڄلَځ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ر٬ي ڃخ َٟد حٿلـخد ٳؤرْض أڅ آًڅ ٿو ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ حثٌنِ ٿو ٳبنو ٫ڄٺ ٷڀض  ؿخء ٫ڄِ-

 انڄخ أ٬ٍٟظنِ حٿڄَأس ًٿڂ ٬َّٟنِ حٿَؿپ ٷخٽ طَرض ّڄْنٺ حثٌنِ ٿو ٳبنڄخ ىٌ ٫ڄٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حرن أڃش أهظٜڂ ٫زي رن ُڃ٬ش ٬ًٓي رن أرِ حٿٌٷخٙ ٫ني حٿ-

ُڃ٬ش ٷخٽ ٫زي ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهِ حرن أڃش أرِ ًٿي ٫ڀَ ٳَحٗو ًٷخٽ ٬ٓي أًٛخنِ أهِ 

اًح ٷيڃض ڃټش ٳخن٨َ حرن أڃش ُڃ٬ش ٳخٷز٠و ٳبنو حرنِ ٳَأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٗزيخ رْنخ ر٬ظزش ٷخٽ ىٌ ٿٺ ّخ ٫زي حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًحكظـزِ ڃنو ّخ ٌٓىس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ هڄْٜش ٿيخ أ٫ٚځ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو ٷخٽ ٰٗڀنِ -

 أ٫ٚڃيخ حًىزٌح ريخ اٿَ أرِ ؿيڂ ًحثظٌنِ رؤنْـخنْظو.

 ٘ش9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٛٚطو ڃن حٿڀْپ ًأنخ ڃ٬ظَٟش رْنو ًرْن -
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 حٿٸزڀش ٻخ٫ظَحٝ حٿـنخُس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًٻخڅ ّٰظٔپ ڃن حٿٸيف -

 ٴَٵ.ًىٌ حٿ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

حٓظخًڅ ٍى٢ ڃن حٿْيٌى ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳٸخٿض ٫خث٘ش -

رپ حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ًحٿڀ٬نش ٷخٽ ّخ ٫خث٘ش اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلذ حٿَٳٶ ٳِ حٕڃَ ٻڀو ٷخٿض أٿڂ 

 ٳٸي ٷڀض ٫ًڀْټڂ.طٔڄ٪ ڃخ ٷخٿٌح ٷخٽ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلذ حٿَٳٶ ٳِ حٕڃَ ٻڀو.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٕهَ طلي ٫ڀَ ڃْض  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ-

 ٳٌٵ ػٚع اٙ ٫ڀَ ًُؽ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

أىپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلؾ ًأىپ حٿنخّ رخٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ًأىپ نخّ -

 رخٿ٬ڄَس.

 كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ٣خٿ٬ش ٳِ كـَطِ ٿڂ ٨ّيَ -

 حٿٴِء ر٬ي.

  كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9كيػنخ ٫زي حهلل - 

اڅ نٔخء ڃن حٿڄئڃنخص ٻن ّٜڀْن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظڀٴ٬خص -

 رڄ٣ًَين ػڂ َّؿ٬ن اٿَ أىڀين ًڃخ ٬َّٳين أكي ڃن حٿٰڀْ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَحءس أرِ ڃٌَٓ ٳٸخٽ ٿٸي أًطِ ىٌح ڃن ڃِحڃَْ آٽ ىحًىٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀ-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ؿخءص حڃَأس ٍٳخ٫ش حٿٸ٧َِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض انِ ٻنض ٫ني -

حٿِرَْ ًانڄخ ڃ٬و ڃؼپ ىيرش حٿؼٌد ٍٳخ٫ش ٳ٤ڀٸنِ ٳزض ٣ٚٷِ ٳظًِؿض ٫زي حٿَكڄن رن 

ٳظزٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ طَّيّن أڅ طَؿ٬ِ اٿَ ٍٳخ٫ش ٙ كظَ طًٌٷِ 

٫ْٔڀظو ًًٌّٵ ٫ْٔڀظٺ ًأرٌ رټَ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهخٿي رن ٬ْٓي رن 

ٔڄ٪ ىٌه ڃخ طـيَ حٿ٬خٙ ٫ڀَ حٿزخد ّنظ٨َ أڅ ّئًڅ ٿو ٳٔڄ٪ ٻٚڃيخ ٳٸخٽ ّخ أرخ رټَ أٙ ط
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رو ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ڃَس ڃخ طٍَ ىٌه طَٳغ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ىهپ ڃـٍِ حٿڄيٿـِ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأٍ أٓخڃش ًُّيح ٫ًڀْيڄخ -

٤ْٴش ًٷي ٯ٤ْخ ٍإًٓيڄخ ًريص أٷيحڃيخ ٳٸخٽ اڅ ىٌه حٕٷيحځ ر٠٬يخ ڃن ر٬ٞ ًٷخٽ ڃَس ٷ

 ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃًٍَٔح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 خٍى.ٻخڅ أكذ حٿَ٘حد اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلڀٌ حٿز-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل  - 

 ٫نيخ9

كخٟض ٛٴْش ر٬ي ڃخ أٳخٟض ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ -

 أكخرٔظنخ ىِ ٷڀض كخٟض ر٬ي ڃخ أٳخٟض ٷخٽ ٳڀظنٴَ اًح أً ٷخٽ ٳٚ اًح.

ٴْخڅ كيػنخ ى٘خځ ًحٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓ - 

 ٷخٿض9

َِ ر٬ي ڃخ َٟد حٿلـخد ًحٿٌُ أ٬ٍٟض ٫خث٘ش - ؿخءنِ أٳڀق رن أرِ حٿٸ٬ْْ ّٔظؤًڅ ٫ڀ

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  َِ ٳؤرْض أڅ آًڅ ٿو ٳيهپ ٫ڀ ڃن ٿزنو ىٌ أهٌه ٳـخء ّٔظؤًڅ ٫ڀ

حٿڄَأس ًٿڂ ٬َّٟنِ حٿَؿپ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حثٌنِ ٿو ٳبنڄخ ىٌ ٫ڄٺ ٷڀض انڄخ أ٬ٍٟظنِ 

 ٷخٽ طَرض ّڄْنٺ ىٌ ٫ڄٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ  - 

 ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض ڃنو كيّؼخ ٣ٌّٚ ٿْْ أكٴ٨و ڃن أًٿو اٙ ٷڀ9ْٚ

ىهڀنخ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸڀنخ ّخ أځ حٿڄئڃنْن أهزَّنخ ٫ن ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٷخٿض حٗظټَ ٳـ٬پ ّنٴغ ٳـ٬ڀنخ ن٘زو نٴؼو نٴغ آٻپ حٿِرْذ ًٻخڅ ّيًٍ ٫ڀَ نٔخثو 

ٳڀڄخ حٗظټَ ٗټٌحه حٓظؤًنين أڅ ّټٌڅ ٳِ رْض ٫خث٘ش ًّيٍڅ ٫ڀْو ٳؤًَڅ ٿو ٳيهپ ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ٍؿڀْن ڃظټت ٫ڀْيڄخ أكيىڄخ حٿ٬زخّ ًٍؿٚه طو٤خڅ ٳِ 

 خ أهزَطٺ ڃن حٕهَ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ىٌ ٫ڀِ.حٍٕٝ ٷخٽ حرن حٿ٬زخّ أٳڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄِ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّيٍٻو حٿٜزق ًىٌ ؿنذ ٳْٰظٔپ ًٌّٜځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ًَس أنو ٓڄ٪ أرخه ّٸٌٽ9  - 

 ٿض ٫خث٘ش رؤُ ِٗء ٣ْزض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 رؤ٣ْذ حٿ٤ْذ.   ٓؤ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ أنزؤنخ حرن حٿڄنټيٍ ٷخٽ أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ  - 

 أڅ ٫خث٘ش أهزَطو9

أڅ ٍؿٚ حٓظؤًڅ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أثٌنٌح ٿو ٳزجْ حرن حٿ٬َْ٘س أً -
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هٌ حٿ٬َْ٘س ًٷخٽ ڃَس ٍؿپ ٳڀڄخ ىهپ ٫ڀْو أٙڅ ٿو حٿٸٌٽ ٳڀڄخ هَؽ ٷخٿض ٫خث٘ش رجْ أ

ٷڀض ٿو حٿٌُ ٷڀض ػڂ أٿنض ٿو حٿٸٌٽ ٳٸخٽ أُ ٫خث٘ش َٗ حٿنخّ ٫ني حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن 

 ًى٫و حٿنخّ أً طَٻو حٿنخّ حطٸخء ٳل٘و.

حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٷخٽ أهزَنخ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ٫زْي حهلل ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿڄٔٺ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش9 - 

كٌّٴش ْٗجخ ڃن ىهٌٽ ؿخءص ٓيڀش رنض ٓيْپ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٍٍ ٳِ ًؿو أرِ -

َِ ٳٸخٽ أ٬ٍْٟو ٳٸخٿض ٻْٲ أ٬ٍٟو ًىٌ ٍؿپ ٻزَْ ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٓخٿڂ ٫ڀ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٿٔض أ٫ڀڂ أنو ٍؿپ ٻزَْ ػڂ ؿخءص ٳٸخٿض ڃخ ٍأّض ٳِ ًؿو أرِ 

 كٌّٴش ْٗجخ أٻَىو.

 ن ٫خث٘ش9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ - 

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ ًكخٟض رَٔٱ ٷزپ أڅ طيهپ ڃټش ٷخٽ ٿيخ أٷ٠ِ -

ڃخ ّٸ٠ِ حٿلخؽ ٯَْ أڅ ٙ ط٤ٌٳِ رخٿزْض ٷخٿض ٳڀڄخ ٻنخ رڄنَ أطْض رڀلڂ رٸَ ٷڀض ڃخ ىٌح 

 ٷخٿٌح ٟلَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أًُحؿو رخٿزٸَ.

ٴْخڅ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ أٓڄ٬ض أرخٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓ - 

 ّليع ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸزڀيخ ًىٌ ٛخثڂ ٳٔټض ٫نِ ىنْش ػڂ ٷخٽ ن٬ڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٓڄ٪ أرخه ّٸٌٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ىخطْن ٿلَڃو كْن أكَځ ًٿلڀو ٷزپ أڅ ٣ْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

 ٤ٌّٱ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 هَؿنخ أٙ نٍَ اٙ حٿلؾ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن - 

أنيخ ٷخٿض كخٟض ٛٴْش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أكخرٔظنخ ىِ -

 ٷڀض انيخ ٷي أٳخٟض ٷزپ ًٿٺ ٷخٽ ٳٚ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

٘خٹ رٌ٘ٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ اٙ ك٤ض ڃن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّ-

 ه٤ْجظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن أرْو ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ  - 

كْن ڃخص ٍحٳ٪ رن هيّؾ أڅ رټخء حٿلِ ٫ڀَ حٿڄْض ٫ٌحد ٿڀڄْض ٳؤطْض ٫ڄَس ٳٌٻَص 
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 ًٿٺ ٿيخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9

يٌىّش انټڂ ٿظزټٌڅ ٫ڀْيخ ًانيخ ٿظ٬ٌد ًٷَأص انڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْ-

 ًٙ طٍِ ًحٍُس ًٍُ أهٍَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٿزْي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷڀض ٿ٬خث٘ش9 - 

أُ أڃو أهزَّنِ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٻخنض ٛٚطو ٳِ -

ٻ٬ظخڅ حٿٴـَ ٷڀض ٳؤهزَّنِ ٫ن ْٛخڃو ٍڃ٠خڅ ًٯَْه ٌٓحء ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٳْيخ ٍ

ٷخٿض ٻخڅ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ٷي ٛخځ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٷي أٳ٤َ ًڃخ ٍأّظو ٛخځ ٗيَح 

 أٻؼَ ڃن ْٛخڃو ٳِ ٗيَ ٬ٗزخڅ ٻخڅ ٌّٜڃو اٙ ٷڀْٚ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

خڅ ٍؿپ ٗلْق ًٿْْ ٿِ اٙ ڃخ ّيهپ رْظِ ٷخٽ أڅ ىني ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ ٓٴْ-

 هٌُ ڃخ ّټٴْٺ ًًٿيٹ رخٿڄ٬ًَٱ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٓخرٸنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔزٸظو ٳڀزؼنخ كظَ اًح ٍىٸنَ حٿڀلڂ ٓخرٸنِ ٳٔزٸنِ -

 ٳٸخٽ ىٌه رظْٺ.

يػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش9

أنيخ ٻخنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ًىِ ؿخٍّش ٳٸخٽ ٕٛلخرو طٸيڃٌح -

 ٳظٸيڃٌح ػڂ ٷخٽ ٿيخ ط٬خٿِ أٓخرٸٺ ٳٌٻَ حٿليّغ.

 خڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْ - 

 طزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ًٟ٪ حٿ٬٘خء ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳخريإًح رخٿ٬٘خء.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ڃټش ڃن أ٫ڀَ ڃټش ًهَؽ ڃن أٓٴڀيخ.-

 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 كيػنخ ٫زي - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٴن ٳِ ػٚع أػٌحد ٓلٌٿْش رْٞ ًٷخٽ أرٌ رټَ ٳِ -

أُ ِٗء ٻٴن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ٳِ ػٚع أػٌحد ٷخٽ ٻٴنٌنِ ٳِ ػٌرِ 

 ىٌّن ًحٗظًَح ػٌرخ آهَ.

أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٓڀڄش طٌٟؤ ٫زي حٿَكڄن ٫ني ٫خث٘ش ٳٸخٿض9

ّخ ٫زي حٿَكڄن أٓزٮ حٿٌٌٟء ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًّپ -

 ٿڀ٬َحٷْذ ڃن حٿنخٍ.

ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ  - 

 ٫خث٘ش ٳٸخٿض9
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َِ ِٗء ٿڂ أٳيڄو ڃن ٓٴْخڅ - ٻخنض ٿنخ كَْٜس نز٤ٔيخ رخٿنيخٍ ًنظلـَىخ رخٿڀْپ هٴِ ٫ڀ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄٔڀڄٌڅ ّٜڀٌڅ رٜٚطو ٳٸخٽ حٻڀٴٌح ڃن حٿ٬ڄپ 

ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح ًٻخڅ اًح ٛڀَ ٛٚس أػزظيخ ًٻخڅ أكذ 

 حٿ٬ڄپ اٿْو أىًڃو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن أهِ ٫ڄَس ٬ّنِ ىٌح ڃلڄي  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوٲ حٿَٻ٬ظْن كظَ أٷٌٽ ٷَأ رٴخطلش حٿټظخد أځ ٙ.-

نخ ّلَْ ٫ن حرن أهِ ٫ڄَس ًٙ أىٍُ ىٌح كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػ - 

 أً ٯَْه ٫ن ٫ڄَس ٷخٿض حٗظټض ٫خث٘ش9

ٳ٤خٿض ٗټٌحىخ ٳٸيځ انٔخڅ حٿڄيّنش ّظ٤زذ ٳٌىذ رنٌح أهْيخ ّٔؤٿٌنو ٫ن ًؿ٬يخ ٳٸخٽ -

ًحهلل انټڂ طن٬ظٌڅ ن٬ض حڃَأس ڃ٤زٌرش ٷخٽ ىٌه حڃَأس ڃٔلٌٍس ٓلَطيخ ؿخٍّش ٿيخ ٷخٿض ن٬ڂ 

خنض ڃيرَس ٷخٿض ر٬ٌْىخ ٳِ أٗي حٿ٬َد ڃڀټش ًحؿ٬ڀٌح أٍىص أڅ طڄٌطِ ٳؤ٫ظٶ ٷخٽ ًٻ

 ػڄنيخ ٳِ ڃؼڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي  - 

 ٍْٟ٪ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃْض ّٜڀِ ٫ڀْو أڃش ڃن حٿنخّ ّزڀٌٰح أڅ ّټٌنٌح -

 څ ٳْو اٙ ٗٴ٬ٌح ٳْو.ڃخثش ٳْ٘ٴ٬ٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ حٿـيٿِ ٫ن  - 

 حٿلٔن رن ڃلڄي رن ٫ڀِ ٫ن ٫خث٘ش9

أىيُ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًْٗٸش ٧زِ ًىٌ ڃلَځ ٳَىىخ ٷخٽ ٓٴْخڅ حٿٌْٗٸش ڃخ -

 ٣زن ًٷيى.

څ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخ - 

 ٷخٿض9

 ٻخڅ أكذ حٿَ٘حد اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلڀٌ حٿزخٍى.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش هَؽ  - 

٫ڀٸڄش ًأٛلخرو كـخؿخ ٳٌٻَ ر٠٬يڂ حٿٜخثڂ ّٸزپ ًّزخَٗ ٳٸخځ ٍؿپ ڃنيڂ ٷي ٷخځ ٓنظْن 

ًٛخڃيڄخ ىڄڄض أڅ آهٌ ٷٌِٓ ٳؤَٟرٺ ريخ ٷخٽ ٳټٴٌح كظَ طؤطٌح ٫خث٘ش ٳيهڀٌح ٫ڀَ 

 ٫خث٘ش ٓؤٿٌىخ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ ًّزخَٗ ًٻخڅ أڃڀټټڂ ٍٗرو ٷخٿٌح ّخ أرخ ٗزپ -

 ٓڀيخ ٷخٽ ٙ أٍٳغ ٫نيىخ حٿٌْځ ٳٔؤٿٌىخ ٳٸخٿض ٻخڅ ّٸزپ ًّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ٫زْيس رن ن٤ٔخّ ٬ّنِ أرخ ٬ّٴٌٍ ٫ن  - 

 ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش طٌٻ9َ
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ىهپ حٿ٬َ٘ أكْخ حٿڀْپ ًأّٸ٦ أىڀو ًٗي حٿڄجٍِ -

 ًٷخٽ ٓٴْخڅ ًحكيس ڃن آهَ ًؿي.

څ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٛزْخ ٿٖنٜخٍ ٿڂ ّزڀٮ حٿٔن ٫ٜٴٌٍ ڃن ٫ٜخٳَْ حٿـنش ٷخٽ أً -

ٯَْ ًٿٺ ّخ ٫خث٘ش هڀٶ حهلل حٿـنش ًهڀٶ ٿيخ أىٚ ًهڀٶ حٿنخٍ ًهڀٶ ٿيخ أىٚ ًىڂ ٳِ 

 أٛٚد أرخثيڂ.

ٓٴْخڅ ٫ن ؿخڃ٪ رن أرِ ٍحٗي ٫ن ڃنٌٍ ٫ن كٔن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ڃلڄي ٫ن حڃَأطو ٫ن ٫خث٘ش9

طزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٧يَ حٿٌٔء ٳِ حٍٕٝ أنِٽ حهلل رؤىپ حٍٕٝ -

 رؤٓو ٷخٿض ًٳْيڂ أىپ ٣خ٫ش حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ن٬ڂ ػڂ ًَّْٜڅ اٿَ ٍكڄش حهلل ط٬خٿَ.

ٓٴْخڅ ٷخٽ ٍأّض ًرْٚ حٿ٤ْذ ًٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٓڄ٬ض ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ارَحىْڂ رن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش9

 ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ػٚع.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن ٫ڄش  - 

 ٿو ٫ن ٫خث٘ش9

 ٓڀڂ اڅ أًٙىٻڂ ڃن أ٣ْذ ٻٔزټڂ ٳټڀٌح ڃن ٻٔذ أًٙىٻڂ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىيٍ ڃَس ٯنڄخ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫ڄًَ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أكپ ٿو حٿنٔخء.ڃخ ڃخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد رن ڃٌَٓ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رٔخٍٵ ٳؤڃَ رو ٳٸ٤٪ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻنخ نٍَ -

 خ ػڂ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٙ أىٍُ ٻْٲ ىٌ.أڅ ّزڀٮ ڃنو ىٌح ٷخٽ ٿٌ ٻخنض ٳخ٣ڄش ٿٸ٬٤ظي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ حٿ٠لَ  - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀَ ًأنخ رْن ّيّو.-

رِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع ٷخٽ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أ - 

 حٿـ٬ي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ حڃَأس ن٫ِض ػْخريخ ٳِ ٯَْ رْض ًُؿيخ -
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 ىظټض ٓظَح ڃخ رْنيخ ًرْن ٍريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حىٍّْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ أنزؤنخ ڃخٿٺ  - 

 ٘ش ٷخٿض9رن أنْ ٫ن ٣ڀلش رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن نٌٍ أڅ ٤ّْ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳڀ٬٤ْو ًڃن نٌٍ أڅ -

 ٬ِّٜ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٚ ٬ّٜو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حىٍّْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ى٘خڃخ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ًٍؿپ ّلڄڀٺ ٳِ َٓٷش ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأّظٺ ٳِ حٿڄنخځ ڃَطْن -

 ڃن كََّ ٳْٸٌٽ ىٌه حڃَأطٺ ٳؤٷٌٽ اڅ ّٺ ىٌح ڃن ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ّڄ٠و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

أڅ نًِٽ حٕر٤ق ٿْْ رٔنش انڄخ نِٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕنو ٻخڅ أٓڄؾ -

 . ٿوًَؿو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

ٻخڅ اًح ٍأٍ حٿڄ٤َ ٷخٽ حٿڀيڂ ْٛزخ نخٳ٬خ ٷخٽ ًٓؤٿض ٫خث٘ش رؤُ ِٗء ٻخڅ ّزيأ حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ رْظو ٷخٿض رخٿٌٔحٹ.

يػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ ى٘خځ ك - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

أطض ٳخ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض أنِ حٓظل٠ض ٳٸخٽ ى٫ِ -

 حٿٜٚس أّخځ ك٠ْٺ ػڂ حٯظٔڀِ ًطٌٟجِ ٫ني ٻپ ٛٚس ًاڅ ٷ٤َ ٫ڀَ حٿلَْٜ.

٫ن حٌٕٓى  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 حٗظٍَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّيٌىُ ٬٣خڃخ نْٔجش ٳؤ٤٫خه ى٫ٍخ ٿو ٍىنخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ًّڀَ ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 حٿ٬َ٘ ٷ٢.ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخثڄخ ٳِ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ًّڀَ ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أ٣ْذ ڃخ أٻپ حٿَؿپ ڃن ٻٔزو ًًٿيه ڃن ٻٔزو.-

ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرِ ًٿڂ َّٳ٬و ٬ّڀَ ٫ن ٍؿپ ٣ڀٶ حڃَأطو -

ٳظًِؿض ًُؿخ ٯَْه ٳيهپ ريخ ػڂ ٣ڀٸيخ ٷزپ أڅ ٌّحٷ٬يخ أطلپ ٿًِؿيخ حًٕٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 

 ْڀظو.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طلپ ٿًٖٽ كظَ ًٌّٵ حٓهَ ٫ْٔڀظيخ ًطًٌٵ ٫ٔ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ًُؽ رََّس كَح ٳڀڄخ أ٫ظٸض ًٷخٽ ڃَس ٫ظٸض هَْىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳخهظخٍص نٴٔيخ ٷخٿض ًأٍحى أىڀيخ أڅ ّز٬ٌْىخ ًّ٘ظ٣ٌَح حٿٌٙء ٷخٿض ٳٌٻَص ًٿٺ 

 ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٗظَّيخ ًح٫ظٸْيخ ٳخٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ٗز٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػش أّخځ طزخ٫خ ڃن هزِ رَ كظَ ڃ٠َ ٿٔزْڀو.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى كيػنخ ٫زي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

طًِؿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ رنض طٔ٪ ٓنْن ًڃخص ٫نيخ ًىِ رنض -

 ػڄخڅ ٫َ٘س.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  - 

 ث٘ش٫9ن ٫خ

رڀٰيخ أڅ نخٓخ ّٸٌٿٌڅ اڅ حٿٜٚس ّٸ٬٤يخ حٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ًحٿڄَأس ٷخٿض أٙ أٍحىڂ ٷي -

٫يٿٌنخ رخٿټٚد ًحٿلڄَ ٍرڄخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رخٿڀْپ ًأنخ 

٫ڀَ حٿََّٔ رْنو ًرْن حٿٸزڀش ٳظټٌڅ ٿِ حٿلخؿش ٳؤنٔپ ڃن ٷزپ ٍؿپ حٿََّٔ ٻَحىْش أڅ 

 أٓظٸزڀو رٌؿيِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش  - 

 ًحٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ ًىٌ ٛخثڂ ًّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ ًٿټنو ٻخڅ -

 أڃڀټټڂ ٍٗرو.

ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 أىيٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَس ٯنڄخ اٿَ حٿزْض ٳٸڀيىخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

خ اٙ ٍٳ٬و حهلل ٫ِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّْٜذ حٿڄئڃن ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷي-

 ًؿپ ريخ ىٍؿش ًك٢ ٫نو ريخ ه٤ْجش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ڃئڃن ّ٘خٹ رٌ٘ٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ اٙ -

 ْجش.ٻظذ حهلل ريخ ىٍؿش ًٻٴَ ٫نو ريخ ه٤

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ  - 

 ٷخٽ9

نِٽ ر٬خث٘ش ْٟٲ ٳؤڃَص ٿو رڄڀلٴش ٿيخ ٛٴَحء ٳنخځ ٳْيخ ٳخكظڀڂ ٳخٓظلَ أڅ َّٓپ ريخ -

 ًٳْيخ أػَ حٗكظٚځ ٷخٽ ٳٰڄٔيخ رخٿڄخء ػڂ أٍٓپ ريخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ِٿَڂ ّٴٔي ٫ڀْنخ ػٌرنخ انڄخ

ٻخڅ ّټٴْو أڅ ّٴَٻو رؤٛخر٬و ٿَرڄخ ٳَٻظو ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رؤٛخر٬ِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن أځ  - 

حٿڄئڃنْن ٫ًن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ّليػخڅ ًٿٺ ٫ن أځ حٿڄئڃنْن ٙ أكٴ٦ كيّغ ىٌح ڃن 

 ٫خث٘ش9كيّغ ىٌح ٷخٽ ٷخٿض 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜيٍ حٿنخّ رنٔټْن ًأٛيٍ رنٔٺ ًحكي ٷخٽ -

حنظ٨َُ اًح ٣يَص ٳخهَؿِ اٿَ حٿظن٬ْڂ ٳؤىڀِ ڃنو ػڂ حٿٸْنخ ًٷخٽ ڃَس ػڂ ًحٳْنخ رـزپ ٻٌح 

ًٻٌح ٷخٽ أ٧نو ٷخٽ ٻٌح ًٿټنيخ ٫ڀَ ٷيٍ نٜزٺ أً ٷيٍ نٴٸظٺ أً ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ أنزؤنخ أرِ أٌّد ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ٫زْي رن  - 

 ٫ڄَْ ٷخٽ9

رڀٮ ٫خث٘ش أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ّؤڃَ حٿنٔخء اًح حٯظٔڀن أڅ ّنٸ٠ن ٍإًٓين ٳٸخٿض ّخ -

٫ـزخ ٙرن ٫ڄًَ ىٌ ّؤڃَ حٿنٔخء أڅ ّنٸ٠ن ٍإٓين أٳٚ ّؤڃَىن أڅ ّلڀٸن ٿٸي ٻنض أنخ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٰظٔپ ڃن انخء ًحكي ٳڄخ أُّي ٫ڀَ أڅ أٳَ٭ ٫ڀَ ٍأِٓ ًٌٍٓٽ 

 ػٚع اٳَحٯخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ آلٶ  - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٌځ ر٬ي ًٿٺ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـنذ ػڂ ّنخځ ًٙ ّڄْ ڃخء كظَ ّٸ-

 ّٰظٔپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ رن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش ٷخٽ9 - 

ٓؤٿض ٫خث٘ش ٻْٲ ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ًأّټڂ ّٔظ٤ْ٪ ڃخ -

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظ٤ْ٪ ٫ڄڀو ىّڄش.

٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه ٓزلخنٺ حٿڀيڂ -

 ٍرنخ ًرلڄيٹ حٿڀيڂ أٯٴَ ٿِ ّظؤًٽ حٿٸَآڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ٷخرٌّ ٫ن أرْو ٷخٽ9 - 

أُ حٿٜٚس ٻخنض أكذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  أٍٓپ أرِ حڃَأس اٿَ ٫خث٘ش ّٔؤٿيخ-

ًٓڀڂ أڅ ٌّح٧ذ ٫ڀْيخ ٷخٿض ٻخڅ ّٜڀِ ٷزپ حٿ٨يَ أٍر٬خ ٤ّْپ ٳْين حٿٸْخځ ًّلٔن ٳْين 

حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳؤڃخ ڃخ ٿڂ ّټن ّي٩ ٛلْلخ ًٙ ڃ٠َّخ ًٙ ٯخثزخ ًٙ ٗخىيح ٳَٻ٬ظْن 

 ٷزپ حٿٴـَ.

ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن - 

 ٫ن ٫خث٘ش9

ٷَزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ًىٌ ڃْض كظَ ٍأّض حٿيڃ٩ٌ -

 طْٔپ ٫ڀَ ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ؿٍِس ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّٜڀِ رل٠َس حٿ٬٤خځ ًٙ ًىٌ ّيحٳ٬و  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

 حٕهزؼخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ رن ؿَّؾ كيػنِ ٤٫خء ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ِٗء ڃن حٿنٌحٳپ أٗي ڃ٬خىيس ڃن حٿَٻ٬ظْن -

 ٷزپ حٿٜزق.

 يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش9ك - 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رٚٙ ّئًڅ رڀْپ ٳټڀٌح ًحَٗرٌح كظَ ّئًڅ حرن أځ -

 ٻڀؼٌځ ٷخٿض ٳٚ أ٫ڀڄو اٙ ٻخڅ ٷيٍ ڃخ ّنِٽ ىٌح ًَّٷَ ىٌح.

هلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّليع ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي ح - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٍ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌّح٧ذ ٫ڀْيخ ٷخٿض ٻخڅ ّٜڀِ ٷزپ حٿ٨يَ أٍر٬خ ٤ّْپ ٳْين حٿٸْخځ 

ًّلٔن ٳْين حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳؤڃخ ڃخ ٿڂ ّټن ّي٩ ٛلْلخ ًٙ ڃ٠َّخ ًٙ ٯخثزخ ًٙ 

 ٗخىيح ٳَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ.

َ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلْ - 

 ٫ن ٫خث٘ش9

ٷَزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ًىٌ ڃْض كظَ ٍأّض حٿيڃ٩ٌ -

 طْٔپ ٫ڀَ ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ؿٍِس ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ  - 
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 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّٜڀِ رل٠َس حٿ٬٤خځ ًٙ ًىٌ ّيحٳ٬و  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-

 حٕهزؼخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ رن ؿَّؾ كيػنِ ٤٫خء ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ِٗء ڃن حٿنٌحٳپ أٗي ڃ٬خىيس ڃن حٿَٻ٬ظْن -

 ٷزپ حٿٜزق.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش9 - 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رٚٙ ّئًڅ رڀْپ ٳټڀٌح ًحَٗرٌح كظَ ّئًڅ حرن أځ -

 ٻڀؼٌځ ٷخٿض ٳٚ أ٫ڀڄو اٙ ٻخڅ ٷيٍ ڃخ ّنِٽ ىٌح ًَّٷَ ىٌح.

ْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّليع ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ز - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

رجٔڄخ ٫يٿظڄٌنخ رخٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًأنخ -

َِ ػڂ ّٔـي.  ڃ٬ظَٟش رْن ّيّو ٳبًح أٍحى أڅ ّٔـي ٯڄِ ٬ّنِ ٍؿڀِ ٳ٠ڄڄظيخ اٿ

 حرن ىّنخٍ ٫ن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ّٔخٍ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلَځ ڃن حٿَٟخ٩ ڃخ ّلَځ ڃن حٿٌٙىس ٷخٽ ًكيػنِ ٫زي -

 حهلل رن أرِ رټَ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

نخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػ - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أنٴٸض ًٷخٽ حرن نڄَْ اًح أ٬٣ڄض حٿڄَأس ڃن رْض -

ًُؿيخ ًٷخٽ أرٌ ڃ٬خًّش اًح أنٴٸض حٿڄَأس ڃن رْض ًُؿيخ ٯَْ ڃٴٔيس ٻخڅ ٿيخ أؿَىخ ًٿو 

رٌ ڃ٬خًّش ڃن ٯَْ أڅ ّنٸٚ ڃؼپ ًٿٺ رڄخ ٻٔذ ًٿيخ رڄخ أنٴٸض ًٿڀوخُڅ ڃؼپ ًٿٺ ٷخٽ أ

 ڃن أؿٌٍىڂ ِٗء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ٷخٽ كيػنِ ٫خڃَ ٷخٽ  - 

 كيػنِ َّٗق رن ىخنت ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أكذ ٿٸخء حهلل ٫ِ ًؿپ أكذ حهلل ٿٸخءه ًڃن -

 ٸخءه ًحٿڄٌص ٷزپ ٿٸخء حهلل.ٻَه ٿٸخء حهلل ٻَه حهلل ٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ؿخرَ رن ٛزق ٷخٽ ٓڄ٬ض هٚٓخ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أرْض أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬٘خٍ حٿٌحكي ًأنخ ٣خڃغ كخثٞ -

 ٷخٿض ٳبڅ أٛخرو ڃنِ ِٗء ٯٔڀو ٿڂ ٬ّي ڃټخنو ًٛڀَ ٳْو.
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حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّليع ٫ن ٫خث٘ش  كيػنخ ٫زي - 

 ٷخٿض9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸزپ أً ّٸزڀنِ ًىٌ ٛخثڂ ًأّټڂ ٻخڅ أڃڀٺ ٍٗرو -

 ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ڃٔڀڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ًٌّ ر٬ٞ أىڀو ّڄٔلو رْڄْنو ٳْٸٌٽ حًىذ -

حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًحٗٲ انٺ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ ٷخٽ 

 ٳٌٻَطو ٿڄنٌٍٜ ٳليػنِ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش نلٌه.

أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ًحرن نڄَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫ن ٗٸْٶ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ طَٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىّنخٍح ًٙ ىٍىڄخ ًٙ ٗخس ًٙ ر٬َْح ًٙ أًَٛ -

 رِ٘ء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أنٴٸض حٿڄَأس ڃن ٬٣خځ ًُؿيخ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًٷخٽ ٙ -

 ّنٸٚ ًحكي ڃنيڄخ ٛخكزو ْٗجخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن ڃًَٔٵ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

زخ ٳٌىزض ٿيخ ٫خث٘ش ٳٸخٿض أؿخٍٹ حهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ىهڀض ٫ڀْيخ ّيٌىّش حٓظٌىزظيخ ٣ْ-

ٷخٿض ٳٌٷ٪ ڃن نٴِٔ ًٿٺ كظَ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو 

 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿڀٸزَ ٫ٌحد ٷخٽ ن٬ڂ انيڂ ٿ٬ٌْرٌڅ ٳِ ٷزٌٍىڂ ٫ٌحرخ طٔڄ٬و حٿزيخثڂ.

حرن نڄَْ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ً - 

 ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ىهپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚڅ ٳخٯڀ٦ ٿيخ ًٓزيڄخ ٷخٿض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

ٿڄن أٛخد ڃنٺ هَْح ڃخ أٛخد ىٌحڅ ڃنٺ هَْح ٷخٿض ٳٸخٽ أًڃخ ٫ڀڄض ڃخ ٫خىيص ٫ڀْو 

ٓززظو أً ؿڀيطو أً ٿ٬نظو ٳخؿ٬ڀيخ ٿو ڃٰٴَس ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٷخٿض ٷڀض حٿڀيڂ أّڄخ ڃئڃن 

 ٫ًخٳْش ًٻٌح ًٻٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أڃَ ٳظنِه ٫نو نخّ ڃن حٿنخّ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ -

كظَ رخڅ حٿ٠ٰذ ٳِ ًؿيو ػڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ ٷٌځ َّٯزٌڅ ٫ڄخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ٰذ 
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ٍهٚ ٿِ ٳْو ٳٌحهلل ٕنخ أ٫ڀڄيڂ رخهلل ٫ِ ًؿپ ًأٗيىڂ ٿو هْ٘ش أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 هَْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخهظَنخه ٳڀڂ ٬ّيىىخ ٫ڀْنخ ْٗجخ.-

يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ -

حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ًٌّ ريٌه 

ًأنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ حٿټڀڄخص أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًحٗٲ 

ٓٸڄخ ٷخٿض ٳڀڄخ ػٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو أهٌص رْيه 

ٳـ٬ڀض أڃٔلو ريخ ًأٷٌٽ ٷخٿض ٳن٩ِ ّيه ڃنِ ػڂ ٷخٽ ٍد أٯٴَ ٿِ ًأٿلٸنِ رخٿَٳْٶ ٷخٽ 

٬ٴَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٿض ٳټخڅ ىٌح آهَ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٻٚڃو ٷخٽ حرن ؿ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٫خى ڃ٠َّخ ڃٔلو رْيه ًٷخٽ حىذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 َٓٷيخ ٓخٍٵ ٳي٫ض ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔزوِ؟؟ ٫نو.-

نِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ػخرض رن ٫زْي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخًٿْنِ حٿوڄَس ڃن حٿڄٔـي ٷخٿض ٷڀض انِ كخثٞ -

 ٷخٽ اڅ ك٠ْٺ ٿْٔض ٳِ ّيٹ.

ن حرن ؿَّؾ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ حرن ؿَّؾ ًّلَْ حٿڄ٬نِ ٫ - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن ًٻٌحڅ أرِ ٫ڄًَ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظؤڃًَح حٿنٔخء ٳِ أر٠خ٫ين ٷخٽ ٷْپ ٳبڅ حٿزټَ -

 طٔظلِ أڅ طټڀڂ ٷخٽ ٓټٌطيخ اًنيخ.

أرْو ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٷخٿض9

ٿڄخ ػٸپ أرٌ رټَ ٷخٽ أُ ٌّځ ىٌح ٷڀنخ ٌّځ حٙػنْن ٷخٽ ٳؤُ ٌّځ ٷزٞ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀنخ ٷزٞ ٌّځ حٙػنْن ٷخٽ ٳبنِ أٍؿٌ ڃخ رْنِ ًرْن حٿڀْپ ٷخٿض ًٻخڅ 

رْن ٫ڀْو ػٌد ٳْو ٍى٩ ڃن ڃ٘ٶ ٳٸخٽ اًح أنخ ڃض ٳخٯٔڀٌح ػٌرِ ىٌح ًٟڄٌح اٿْو ػٌ

ؿيّيّن ٳټٴنٌنِ ٳِ ػٚػش أػٌحد ٳٸڀنخ أٳٚ نـ٬ڀيخ ؿيىح ٻڀيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٙ انڄخ ىٌ ٿڀڄيڀش 

 ٷخٿض ٳڄخص ٿْڀش حٿؼٚػخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ص أٍحى أىڀيخ أڅ ّز٬ٌْىخ ًّ٘ظ٣ٌَح حٿٌٙء ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٻخڅ ٳِ رَرَس ػٚع ٷ٠ْخ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٗظَّيخ ٳخ٫ظٸْيخ ٳبنڄخ حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ ٷخٽ ٫ًظٸض ٳوَْىخ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخهظخٍص نٴٔيخ ٷخٿض ٻخڅ حٿنخّ ّظٜيٷٌڅ ٫ڀْيخ ٳظييُ 

 ٽ ىٌ ٫ڀْيخ ٛيٷش ًىٌ ٿټڂ ىيّش ٳټڀٌه.ٿنخ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن  - 

٫خث٘ش ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 اٿَ حٿٔلَ.ڃن ٻپ حٿڀْپ ٷي أًطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخنظيَ ًطَه -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ٻخنض اڃَأس طيهپ ٫ڀْيخ طٌٻَ ڃن حؿظيخىىخ ٷخٿض ٳٌٻًَح ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ًِځ ٫ڀْو ًاڅ ٷپ.  ٳٸخٽ9 اڅ أكذ حٿيّن اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ ى

نِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػ -

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْٜش ٳؤ٤٫خىخ أرخ ؿيڄش ًأهٌ أنزـخنْش ٿو ٳٸخٿٌح ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿوڄْٜش ىِ هَْ ڃن حٕنزـخنْش ٷخٽ ٳٸخٽ انِ ٻنض أن٨َ اٿَ ٫ڀڄيخ ٳِ 

 حٿٜٚس.

رِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريڅ ًػٸپ ّٸَأ ڃخ ٗخء حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ ؿخٿْ ٳبًح -

 ٯزَ ڃن حٿٌٍٔس ػٚػٌڅ أً أٍر٬ٌڅ آّش ٷخځ ٳٸَأىخ ػڂ ٓـي.

٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن  - 

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئطَ رخٿٜزْخڅ ٳْي٫ٌ ٿيڂ ًأنو أطِ رٜزِ ٳزخٽ -

 ٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛزٌح ٫ڀْو حٿڄخء ٛزخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڄخ نِٿض حّٓخص ڃن آهَ حٿزٸَس ٳِ حٿَرخ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ -

 حٿڄٔـي ًكَځ حٿظـخٍس ٳِ حٿوڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 حٿ٠لَ ڃ٬نخه ٬ّنِ ٿڄخ نِٿض حّٓخص ڃن آهَ ٌٍٓس حٿزٸَس.

 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن طڄْڂ رن ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 
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 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حٿلڄي هلل حٿٌُ ًٓ٪ ٓڄ٬و حٌٕٛحص ٿٸي ؿخءص حٿڄـخىٿش اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

طټڀڄو ًأنخ ٳِ نخكْش حٿزْض ڃخ أٓڄ٪ ڃخ طٸٌٽ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٓڄ٪ حهلل ٷٌٽ حٿظِ 

 خ اٿَ أهَ حّٓش.طـخىٿٺ ٳِ ًُؿي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ؿخء كڄِس حٕٓڀڄِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍؿپ أَٓى -

 حٿٌٜځ أٳؤٌٛځ ٳِ حٿٔٴَ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٗجض ٳٜڂ ًاڅ

 ٗجض ٳؤٳ٤َ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ كيػنخ كـخؽ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض  - 

 ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿټپ ٷٌځ ڃخىس ًاڅ ڃٌحى ٷَّٖ ڃٌحٿْيڂ.-

ِّّي حٿ٬ز٘ڄْش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن طزخٿش رنض - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنخ ننزٌ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٸخء ٳنؤهٌ ٷز٠ش ڃن ُرْذ أً ٷز٠ش ڃن طڄَ -

 ٳن٤َكيخ ٳِ حٿٔٸخء ػڂ نٜذ ٫ڀْيخ حٿڄخء ٿْٚ ٳَْ٘رو نيخٍح أً نيخٍح ٳَْ٘رو ٿْٚ.

حٿٸَِٗ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ - 

 حرن أرِ ڃڀْټو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڄخ ػٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬زي حٿَكڄن -

رن أرِ رټَ حثظنِ رټظٲ أً ٿٌف كظَ أٻظذ ٕرِ رټَ ٻظخرخ ٙ ّوظڀٲ ٫ڀْو ٳڀڄخ ًىذ ٫زي 

 أرخ رټَ. حٿَكڄن ٿْٸٌځ ٷخٽ أرَ حهلل ًحٿڄئڃنٌڅ أڅ ُّوظڀٲ ٫ڀْٺ ّخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كٌٓذ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ٌُد ٷخٿض ٳٸڀض أٿْْ ٷخٽ -

ن حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٌٔٱ ّلخٓذ كٔخرخ َّْٔح ٷخٽ ٿْْ ًٿٺ رخٿلٔخد ًٿټن ًٿٺ حٿ٬َٝ ڃ

 نٌٷٖ حٿلٔخد ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ٌُد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ آلٶ ٬ّنَ حرن ٌّٓي ٫ن ڃ٬خًس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ ًحٿڄِٳض.-

ن ٫زخىس رن نِٔ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ رَى رن ٓنخڅ ٫ - 

 ٯ٠ْٲ رن حٿلَع ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9

أٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ ڃن حٿـنخرش ٳِ أًٽ حٿڀْپ أً ٳِ آهَه -
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ٷخٿض ٍرڄخ حٯظٔپ ٳِ أًٽ حٿڀْپ ًٍرڄخ حٯظٔپ ٳِ آهَه ٷڀض حهلل أٻزَ حٿلڄي هلل حٿٌُ ؿ٬پ 

و ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ ٳِ أًٽ حٿڀْپ أً ٳِ ٳِ حٕڃَ ٬ٓش ٷڀض أٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

آهَه ٷخٿض ٍرڄخ أًطَ ٳِ أًٽ حٿڀْپ ًٍرڄخ أًطَ ٳِ آهَه ٷڀض حهلل أٻزَ حٿلڄي هلل حٿٌُ 

ؿ٬پ ٳِ حٕڃَ ٬ٓش ٷڀض أٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّـيَ رخٿٸَآڅ أً 

ُ ؿ٬پ ٳِ حٕڃَ ّوخٳض رو ٷخٿض ٍرڄخ ؿيَ رو ًٍرڄخ هخٳض ٷڀض حهلل أٻزَ حٿلڄي هلل حٿٌ

 ٬ٓش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن  - 

 ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٔحٹ ڃ٤يَس ٿڀٴڂ ڃَٟخس ٿڀَد.-

خٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ه - 

 ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃن أٻڄپ حٿڄئڃنْن اّڄخنخ أكٔنيڂ هڀٸخ ًأٿ٤ٴيڂ -

 رؤىڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ڃٌَٓ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح نټلض حٿڄَأس رَْٰ أڃَ ڃٌٙىخ ٳنټخكيخ رخ٣پ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

ٳنټخكيخ رخ٣پ ٳنټخكيخ رخ٣پ ٳبڅ أٛخريخ ٳڀيخ ڃيَىخ رڄخ أٛخد ڃنيخ ٳبڅ حٗظـًَح 

ٳخٿٔڀ٤خڅ ًٿِ ڃن ٙ ًٿِ ٿو ٷخٽ حرن ؿَّؾ ٳڀٸْض حٿِىَُ ٳٔؤٿظو ٫ن ىٌح حٿليّغ ٳڀڂ 

٫ڀْو ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ حٿٔڀ٤خڅ  ٬َّٳو ٷخٽ ًٻخڅ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ًٻخڅ ٳؤػنَ

 حٿٸخِٟ ٕڅ اٿْو أڃَ حٿٴًَؽ ًحٕكټخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ أنزؤنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 حٿڄْٔذ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷ٬ي رْن حٿ٬٘ذ حٍٕر٪ ػڂ أٿِٵ حٿوظخڅ رخٿوظخڅ -

 ٸي ًؿذ حٿٰٔپ.ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ رن ڃيَحڅ ٫ن  - 

 ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫خث٘ش9

 أنيخ ٯٔڀض ڃنْخ أٛخد ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ رن ٛزْق ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9 ڃًَٔٵ ٫ن

 هَْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخهظَنخه ًٿڂ ٬ّيىىخ ٫ڀْنخ ْٗجخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9
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 ٻخڅ ٟـخ٩ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ ّنخځ ٫ڀْو رخٿڀْپ ڃن أىځ ڃلٌ٘ح ٿْٴخ.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ حٿٌُ أنِٽ ٫ڀْٺ حٿټظخد ڃنو آّخص ڃلټڄخص ىن -

أځ حٿټظخد ًأهَ ڃظ٘خريخص ٳؤڃخ حٿٌّن ٳِ ٷڀٌريڂ ُّٮ ٳْظز٬ٌڅ ڃخ ط٘خرو ڃنو حرظٰخء حٿٴظنش 

ؤًّڀو ًڃخ ٬ّڀڂ طؤًّڀو اٙ حهلل ًحٿَحٓوٌڅ ٳِ حٿ٬ڀڂ ّٸٌٿٌڅ أڃنخ رو ٻپ ڃن ٫ني ًحرظٰخء ط

ٍرنخ ًڃخ ٌّٻَ اٙ أًٿٌ حٕٿزخد ٳبًح ٍأّظڂ حٿٌّن ّـخىٿٌڅ ٳْو ٳيڂ حٿٌّن ٫نَ حهلل ٫ِ ًؿپ 

 ٳخكًٌٍىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ  - 

 ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٫ن

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ ًىٌ ڃخىَ رو ڃ٪ حٿٔٴَس حٿټَحځ -

 حٿزٍَس ًحٿٌُ ّٸَإه ًىٌ ٫ڀْو ٗخٵ ٳڀو أؿَحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ٤٫ْش  - 

 ٷخٽ9

٫خث٘ش ٳٸڀنخ ٿيخ ّخ أځ حٿڄئڃنْن ٍؿٚڅ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ ىهڀض أنخ ًڃًَٔٵ ٫ڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكيىڄخ ٬ّـپ حٗٳ٤خٍ ٬ًّـپ حٿٜٚس ًحٓهَ ّئهَ حٗٳ٤خٍ ًّئهَ 

حٿٜٚس ٷخٽ ٳٸخٿض أّيڄخ ٬ّـپ حٗٳ٤خٍ ٬ًّـپ حٿٜٚس ٷخٽ ٷڀنخ ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٷخٿض 

 هَ أرٌ ڃٌَٓ.ٻٌٿٺ ٻخڅ ّٜن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض هْؼڄش  - 

 ًٷخٽ9

 ٬ّـپ حٗٳ٤خٍ ًّئهَ حٿٔلٌٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ٤٫ْش ٷخٽ9

څ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكيىڄخ ٬ّـپ حٿڄَٰد ٷڀنخ ٿ٬خث٘ش ٍؿٚ-

 ٬ًّـپ حٗٳ٤خٍ ًحٓهَ ّئهَ حٿڄَٰد ًّئهَ حٗٳ٤خٍ ٳٌٻَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿٌحكي  - 

 ث٘ش ٷخٿض9رن كڄِس رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫زخىس رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خ

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ر٬ٞ ٛٚطو حٿڀيڂ كخٓزنِ كٔخرخ َّْٔح -

ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷڀض ّخ نزِ حهلل ڃخ حٿلٔخد حٿَْْٔ ٷخٽ أڅ ّن٨َ ٳِ ٻظخرو ٳْظـخًُ ٫نو انو 

ڃن نٌٷٖ حٿلٔخد ٌّڃجٌ ّخ ٫خث٘ش ىڀٺ ًٻپ ڃخ ّْٜذ حٿڄئڃن ّټِٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ رو 

 ٌ٘ٻو.٫نو كظَ حٿٌ٘ٻش ط

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٷخٽ ٷخٿض  - 
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 ٫خث٘ش9

ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظِ ًٌّڃِ ًرْن ٓلَُ ًنلَُ ٳيهپ ٫زي -

حٿَكڄن رن أرِ رټَ ًڃ٬و ٌٓحٹ ٣ٍذ ٳن٨َ اٿْو ٳ٨ننض أڅ ٿو ٳْو كخؿش ٷخٿض ٳؤهٌطو 

و ٣ًْزظو ػڂ ىٳ٬ظو اٿْو ٳخٓظن ٻؤكٔن ڃخ ٍأّظو ڃٔظنخ ٷ٢ ػڂ ًىذ َّٳ٬و ٳڄ٠ٰظو ًنٴ٠ظ

َِ ٳٔٸ٢ ڃن ّيه ٳؤهٌص أى٫ٌح حهلل ٫ِ ًؿپ ري٫خء ٻخڅ ّي٫ٌ ٿو رو ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ  اٿ

ًٻخڅ ىٌ ّي٫ٌ رو اًح ڃَٝ ٳڀڂ ّي٩ رو ٳِ ڃَٟو ًٿٺ ٳَٳ٪ رَٜه اٿَ حٿٔڄخء ًٷخٽ 

ٟض نٴٔو ٳخٿلڄي هلل حٿٌُ ؿڄ٪ رْن ٍّٸِ ًٍّٸو حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ ٬ّنِ ًٳخ

 ٳِ آهَ ٌّځ ڃن أّخځ حٿينْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍٻ٪ ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ كيػنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن ٫ٍِس ٫ن كڄْي كيػ - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٿنخ ٓظَ ٳْو طڄؼخٽ ٣خثَ ٳټخڅ حٿيحهپ اًح ىهپ حٓظٸزڀو ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٿينْخ ًٻخنض ٿو ٷ٤ْٴش ٻنخ ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫خث٘ش كٌٿِ ىٌح ٳبنِ ٻڀڄخ ىهڀض ٳَأّظو ًٻَص ح

 نٸٌٽ ٫ڀڄيخ ڃن كََّ ٳټنخ نڀزٔيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل ًڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫زْي حهلل ٷخٽ  - 

 أهزَنِ نخٳ٪ ٫ن ٓخثزش ٫ن ٫خث٘ش9

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷظپ حٿلْخص ٷخٽ ڃلڄي رن ٫زْي حٿظِ طټٌڅ ٳِ -

ض ًأڃَنخ رٸظپ حٕرظَ ًًُ حٿ٤ٴْظْن ٷخٽ انيڄخ ّڀظڄٔخڅ حٿزَٜ ًّٔٸ٤خڅ ڃخ ٳِ ر٤ٌڅ حٿزْ

 حٿنٔخء ًڃن طَٻيڄخ ٳڀْْ ڃنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش رنض  - 

 ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن9

ٳْٸٌٽ أٛزق ٫نيٻڂ ِٗء ط٬٤ڄٌنْو  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤطْيخ ًىٌ ٛخثڂ-

ٳنٸٌٽ ٙ ڃخ أٛزق ٫نينخ ِٗء ٻٌحٹ ٳْٸٌٽ انِ ٛخثڂ ػڂ ؿخءىخ ر٬ي ًٿٺ ٳٸخٿض أىيّض ٿنخ 

 ىيّش ٳوزؤنخىخ ٿٺ ٷخٽ ڃخىِ ٷخٿض كْْ ٷخٽ ٷي أٛزلض ٛخثڄخ ٳؤٻپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄخٍ ٷخٽ أرِ ًٻخڅ ػٸش  - 

 و حرن ٫ڄخٍ رن أرِ ُّنذ ڃيّنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش9ًّٸخٽ ٿ

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ڀض حٿـڄخ٫ش ٫ڀَ ٛٚس حٿٴٌ هڄٔخ ٫ًَّ٘ن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ  - 

 ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو ّخ ٫خث٘ش ڃخ ٳ٬ڀض حٿٌىذ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
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ٳـخءص ڃخ رْن حٿوڄٔش اٿَ حٿٔز٬ش أً حٿؼڄخنْش أً حٿظ٬ٔش ٳـ٬پ ّٸڀزيخ رْيه ًّٸٌٽ ڃخ أ٧ن 

 ڃلڄي رخهلل ٫ِ ًؿپ ٿٌ ٿٸْو ًىٌه ٫نيه أنٴٸْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ حٿ٠لَ  - 

 ٵ ٫ن ٫خث٘ش٫9ن ڃًَٔ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ٍرنخ ًرلڄيٹ -

 ٍد أٯٴَ ٿِ ّظؤًٽ حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٷخٽ كيػنِ ڃوڀي رن هٴخٱ رن  - 

 اّڄخء ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

 وَحؽ رخٿ٠ڄخڅ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن أ٬ٓي  - 

 رن ٍُحٍس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ ٙ ّٜڀِ اٙ ٍٻ٬ظْن ٳؤٷٌٽ ٷَأ ٳْيڄخ -

 رٴخطلش حٿټظخد.

لَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 

 حٌٕٓى ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ٳِ أىڀو ٷخٿض

 ٻخڅ ٳِ ڃينش أىڀو ٳبًح ك٠َص حٿٜٚس هَؽ اٿَ حٿٜٚس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٓڄ٬ْپ كيػنخ ٫خڃَ ٷخٽ أطَ ڃًَٔٵ ٫خث٘ش  - 

 أځ حٿڄئڃنْن ىپ ٍأٍ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍرو ٷخٿض9 ٳٸخٽ ّخ

ٓزلخڅ حهلل ٿٸي ٷٲ ٬َُٗ ٿڄخ ٷڀض أّن أنض ڃن ػٚع ڃن كيػټين ٳٸي ٻٌد ڃن كيػٺ -

أڅ ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍرو ٳٸي ٻٌد ػڂ ٷَأص ٙ طيٍٻو حٕرٜخٍ ًىٌ ّيٍٹ 

ًٍحء كـخد ًڃن أهزَٹ رڄخ ٳِ ٯي حٕرٜخٍ ًڃخ ٻخڅ ٿزَ٘ أڅ ّټڀڄو حهلل اٙ ًكْخ أً ڃن 

ٳٸي ٻٌد ػڂ ٷَأص اڅ حهلل ٫نيه ٫ڀڂ حٿٔخ٫ش ًّنِٽ حٿْٰغ ٬ًّڀڂ ڃخ ٳِ حٍٕكخځ ىٌه حّٕش 

ًڃن أهزَٹ أڅ ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻظڂ ٳٸي ٻٌد ػڂ ٷَأص ّخ أّيخ حٿٌَٓٽ رڀ٪ ڃخ 

 أنِٽ اٿْٺ ڃن ٍرٺ ًٿټنو ٍأٍ ؿزَّپ ٳِ ٌٍٛطو ڃَطْن.

  كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش9كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿلڄَ أً ٗيس حٿلڄَ ڃن ٳْق ؿينڂ ٳؤرَىًىخ رخٿڄخء.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 ْق ؿينڂ ٳؤرَىًىخ رخٿڄخء.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿلڄَ ڃن ٳ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٌّڃخ طٌٜڃو ٷَّٖ ٳِ حٿـخىڀْش ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

خڅ ٍڃ٠خڅ ًٓڀڂ ٌّٜڃو ٳڀڄخ ٷيځ حٿڄيّنش ٛخڃو ًأڃَ رْٜخڃو ٳڀڄخ نِٽ ٌٛځ ٍڃ٠خڅ ٻ
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 ىٌ حٿٴ٠َّش ًطَٹ ٫خٌٍٗحء ٳټخڅ ڃن ٗخء ٛخڃو ًڃن ٗخء ٿڂ ّٜڄو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٷخٽ ّلَْ ٷخٽ أهزَنِ  - 

 أرِ ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ىني رنض ٫ظزش ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ ٓٴْخڅ ٍؿپ ٗلْق ًانو ٙ ٤٬ّْنِ ًًٿيُ ڃخ -

 أهٌص ڃن ڃخٿو ًىٌ ٙ ٬ّڀڂ ٷخٽ هٌُ ڃخ ّټٴْٺ ًًٿيٹ رخٿڄ٬ًَٱ. ّټٴْنخ اٙ ڃخ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٻخڅ ّؤطِ ٫ڀَ آٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘يَ ڃخ ٌّٷيًڅ ٳْو نخٍح ٿْْ اٙ حٿظڄَ -

 ًحٿڄخء اٙ أڅ نئطَ رخٿڀلڂ.

 زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫ - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّظټٲ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ًّٸٌٽ حٿظڄٌٔىخ ٳِ -

 حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٬ّنِ ٿْڀش حٿٸيٍ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش - 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ َّٷِ ّٸٌٽ حڃٔق حٿزؤّ ٍد حٿنخّ رْيٹ حٿ٘ٴخء ٙ أڅ حٿنزِ ٛ-

 ّټ٘ٲ حٿټَد اٙ أنض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ ٷخٿض ٿِ ٫خث٘ش9 - 

 ّخرن أهظِ ڃخ طَٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔـيطْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٫نيُ ٷ٢.-

 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش9كيػنخ ٫زي  - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀَ ڃن حٿڀْپ ًأنخ ڃ٬ظَٟش ٳْڄخ رْنو ًرْن -

 حٿٸزڀش ٫ڀَ حٿٴَحٕ ٳبًح أٍحى أڅ ٌّطَ أّٸ٨نِ.

 ض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿ - 

 ٓلَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْوْپ اٿْو أنو ٷي ٛن٪ ْٗجخ ٿڂ ّٜن٬و.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

َِ ٍأٓو ٛڀَ حهلل - ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـخًٍ ٳِ حٿڄٔـي ٳِْٰٜ اٿ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍؿڀو ًأنخ كخثٞ.

 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش9كيػن - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٌّطَ روڄْ -

 ٙ ّـڀْ اٙ ٳِ حٿوخڃٔش ٳْٔڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ ڃَْٔس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

 لٌح ٗخس ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ رٸِ اٙ ٻظٴيخ ٷخٽ ٻڀيخ ٷي رٸِ اٙ ٻظٴيخ.ًر-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿظْڄِ ًحرن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 ٍُحٍس ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش9
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َِ ڃن - ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ ٛٚس حٿٴـَ ٷخٽ ىڄخ أكذ اٿ

 نْخ ؿڄ٬ْخ.حٿي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلَځ ڃن حٿَٟخ٩ ڃخ ّلَځ ڃن حٿٌٙىس ٫ًن ٫زي حهلل رن -

 ڀو.أرِ رټَ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ هزؼض نٴِٔ ًٿټن ٿْٸپ ٿٸٔض.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ىهپ ٫ڀْيخ ٫ًنيىخ ٳٚنش ٙڃَأس ٳٌٻَص ڃن ٛٚطيخ ٳٸخٽ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ڃو ٫ڀْټڂ رڄخ ط٤ْٸٌڅ ٳٌحهلل ٙ ّڄپ حهلل ٫ِ ًؿپ كظَ طڄڀٌح اڅ أكذ حٿيّن اٿَ حهلل ڃخ 

 ىحًځ ٫ڀْو ٛخكزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش  - 

 طٸٌٽ9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ًٟ٪ حٿ٬٘خء ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳخريإًح رخٿ٬٘خء.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن  - 

٫زي حٿَكڄن ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿ٘يَ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ 

 انڄخ ٷخٽ حٿ٘يَ ّټٌڅ ط٬ٔخ ٫ًَّ٘ن. ٳٌٻًَح ًٿٺ ٿ٬خث٘ش ٳٸخٿض َّكڂ حهلل أرخ ٫زي حٿَكڄن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃٌَٓ حٿـينِ ٷخٽ ؿخإًح ر٬ْ ٳِ ٍڃ٠خڅ  - 

 ٳلٍِطو ػڄخنْش أً ط٬ٔش أً ٫َ٘س أ٣ٍخٽ ٳٸخٽ ڃـخىي كيػظنِ ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ رڄؼپ ىٌح.-

نخ ّلَْ ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ىٳض ىحٳش ڃن أىپ حٿزخىّش ك٠َس حٕٟلَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀٌح -

ًحىهًَح ٿؼٚع ٳڀڄخ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅ حٿنخّ ّنظٴ٬ٌڅ ڃن أٟخكْيڂ 

ْش ٷخٽ ًڃخ ًحٹ ٷخٿٌح حٿٌُ نيْض ٫نو ڃن اڃٔخٹ ّـڄڀٌڅ ڃنيخ حٿٌىٹ ًّظوًٌڅ ڃنيخ حٕٓٸ

 ٿلٌځ حٕٟخكِ ٷخٽ انڄخ نيْض ٫نو ٿڀيحٳش حٿظِ ىحٳض ٳټڀٌح ًطٜيٷٌح ًحىهًَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ  - 

 أهزَطنِ ٫خث٘ش9

َٟو ٬ٌّىًنو ٳٜڀَ ريڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْو حٿنخّ ٳِ ڃ-

ؿخٿٔخ ٳـ٬ڀٌح ّٜڀٌڅ ٷْخڃخ ٳؤٗخٍ اٿْيڂ أڅ حؿڀٌٔح ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ انڄخ ؿ٬پ حٗڃخځ ٿْئطڂ رو 

 ٳبًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬ٌح ًاًح ٛڀَ ؿخٿٔخ ٳٜڀٌح ؿڀٌٓخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ أهزَطنِ  - 

 ٫خث٘ش9

أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أڃِ حٳظڀض نٴٔيخ ًأ٧نيخ ٿٌ طټڀڄض طٜيٷض -

 ٳيپ ٿيخ أؿَ أڅ أطٜيٵ ٫نيخ ٷخٽ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أرِ ًًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ حٿڄ٬نِ  - 

 ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش9

يخ ٳِ حٿلز٘ش ٳْيخ طٜخًَّ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل أڅ أځ كزْزش ًأځ ٓڀڄش ًٻَطخ ٻنْٔش ٍأّن-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أًٿجٺ اًح ٻخڅ ٳْيڂ حٿَؿپ حٿٜخٿق ٳڄخص رنٌح ٫ڀَ ٷزَه ڃٔـيح 

ًًٌٍٛح ٳْو طڀٺ حٿٌٍٜ أًٿجٺ َٗحٍ حٿوڀٶ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ أرِ ٷخٽ 

َص أځ ٓڀڄش ًأځ كزْزش ًٻْ٪ ًانيڂ طٌحٻًَح ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو ٳٌٻ

 ٻنْٔش ٍأّنيخ ٳِ أٍٝ حٿلز٘ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٓڄ٬ْپ ٷخٽ كيػنخ ٷْْ ٫ن أرِ ٓيڀش ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ر٬ٞ أٛلخرِ ٷڀض أرٌ رټَ ٷخٽ ٙ ٷڀض - ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حى٫ٌح اٿ

ض ٷڀض ٫ؼڄخڅ ٷخٽ ن٬ڂ ٳڀڄخ ؿخء ٷخٽ طنلَ ؿ٬پ ٫ڄَ ٷخٽ ٙ ٷڀض حرن ٫ڄٺ ٫ڀِ ٷخٽ ٙ ٷخٿ

؟؟ؿ٬پ ّٔخٍه ًٿٌڅ ٫ؼڄخڅ ّظَْٰ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿيحٍ ًكَٜ ٳْيخ ٷڀنخ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن 

َِ ٫ييح ًانِ ٛخرَ نٴِٔ  أٙ طٸخطپ ٷخٽ ٙ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫يي اٿ

 ٫ڀْو.

كيػنخ ٷْْ ٷخٽ ٿڄخ أٷزڀض ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٓڄ٬ْپ  - 

رڀٰض ڃْخه رنَ ٫خڃَ ٿْٚ نزلض حٿټٚد ٷخٿض أُ ڃخء ىٌح ٷخٿٌح ڃخء حٿلٌأد ٷخٿض ڃخ 

أ٧ننِ اٙ أنِ ٍحؿ٬ش ٳٸخٽ ر٬ٞ ڃن ٻخڅ ڃ٬يخ رپ طٸيڃْن ٳَْحٹ حٿڄٔڀڄٌڅ ٳْٜڀق حهلل 

 ٫ِ ًؿپ ًحص رْنيڂ ٷخٿض9

ٻْٲ رؤكيٻن طنزق ٫ڀْيخ حٿټٚد اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ ًحص ٌّځ -

 حٿلٌأد.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش9 - 

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤڃَ رٸظپ ًُ حٿ٤ٴْظْن ّٸٌٽ انو ّْٜذ حٿلزپ -

 ًّڀظڄْ حٿزَٜ.

 خ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًًٻْ٪ كيػن - 

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رٜزِ ٿْلنټو ٳؤؿڀٔو ٳِ كـَه ٳزخٽ ٫ڀْو ٳي٫خ رڄخء -

 ٳؤطز٬و اّخه ٷخٽ ًٻْ٪ ٳؤطز٬و اّخه ًٿڂ ّٰٔڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ حٿڄ٬نِ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ  - 

 أهزَطنِ ٫خث٘ش9
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پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿـنخرش ٷخٿض ٻخڅ ّزيأ رْيّو ٳْٰٔڀيڄخ ٷخٽ ٫ن ٯٔ-

ًٻْ٪ ّٰٔپ ٻٴْو ػٚػخ ػڂ ّظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ػڂ ّوڀپ أٌٛٽ ٬َٗ ٍأٓو كظَ اًح ٧ن 

أنو ٷي حٓظزَأ حٿزَ٘س حٯظَٱ ػٚع ٯَٳخص ٳْٜزين ٫ڀَ ٍأٓو ػڂ أٳخٝ ٫ڀَ ٓخثَ 

 ْو ػٚػخ.ؿٔيه ٷخٽ حرن نڄَْ ٯَٱ رْيّو ڃپء ٻٴ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ڃخ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ ِٗء ڃن حٿٜٚس حٿڀْپ ؿخٿٔخ كظَ اًح ٻزَ -

 ٷَأ ؿخٿٔخ كظَ اًح رٸِ ٫ڀْو ڃن حٿٌٍٔس ػٚػٌڅ أً أٍر٬ٌڅ آّش ٷخځ ٳٸَأىن ػڂ ٍٻ٪.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن  كيػنخ ٫زي - 

 ٤٫خء ٫ن ًٻٌحڅ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤَْٓ ٳڀيٌص ٫نو ٳٌىذ ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل - ىهپ ٫ڀ

ٺ ٷ٤٪ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬پ حَْٕٓ ٷخٿض ٿيٌص ٫نو ڃ٪ حٿنٌٔس ٳوَؽ ٳٸخٽ ڃخ ٿ

َِ ًأنخ أٷڀذ ّيُ ٳٸخٽ ڃخ  ّيٹ أً ّيّٺ ٳوَؽ ٳآًڅ رو حٿنخّ ٳ٤ڀزٌه ٳـخإًح رو ٳيهپ ٫ڀ

َُ أن٨َ اٿْيڄخ ّٸ٬٤خڅ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو  َِ ٳؤنخ أٷڀذ ّي ٿٺ أؿننض ٷڀض ى٫ٌص ٫ڀ

ًٍٳ٪ ّيّو ڃيح ًٷخٽ حٿڀيڂ أنِ رَ٘ أٯ٠ذ ٻڄخ ٠ّٰذ حٿزَ٘ ٳؤّڄخ ڃئڃن أً ڃئڃنش 

 خؿ٬ڀو ٿو ُٻخس ٣ًيٌٍح.ى٫ٌص ٫ڀْو ٳ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ّلَْ ٫ن ٍؿپ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش9 - 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ُحٽ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٌّْٛنِ رخٿـخٍ كظَ -

 ٧ننض أنو ٌٍْٓػو ٷخٽ ّلَْ أٍحه ٓڄَ ٿِ أرخ رټَ رن ڃلڄي ًٿټن نْٔض أٓڄو.

كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٫ًزي حٿٜڄي ٫ن ّلَْ ٫ن ٫ڄَحڅ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ك٤خڅ أڅ ٫خث٘ش كيػظو ٷخٿض9

 ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٩ ٳِ رْظو ػٌرخ ٳْو طٜڀْذ اٙ نٸ٠و.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ  - 

 كيػظنِ ٫خث٘ش9

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن رْن حٿنيحء ًٛٚس حٿٜزق. أڅ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ڃٌَٓ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن ٫زْي  - 

 حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش9

ٿيىنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو ٳؤٗخٍ أڅ ٙ طڀيًنِ ٷڀض ٻَحىْش -

حٿيًحء ٳڀڄخ أٳخٵ ٷخٽ أٿڂ أنيټڂ أڅ ٙ طڀيًنِ ٷخٽ ٙ ّزٸَ ڃنټڂ أكي اٙ ٿي ٯَْ حٿڄَّٞ 

 حٿ٬زخّ ٳبنو ٿڂ ّ٘ييٻن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن كڄِس رن  - 

 ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش9

 ڃن ِٗء ٻخڅ ٿو أؿَح ًٻٴخٍس.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ أٛخد حٿڄٔڀڂ -
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كخطڂ ٬ّنَ حرن أرِ َْٰٛس ٷخٽ كيػنخ حرن  - 

 أرِ ڃڀْټش أڅ حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي أهزَه ٫ن ٫خث٘ش9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انټڂ طلًَ٘څ ٌّځ حٿٸْخڃش كٴخس ٫َحس ٯَٙ ٷخٿض -

ٿنٔخء ّن٨َ ر٠٬يڂ اٿَ ر٬ٞ ٷخٽ ّخ ٫خث٘ش اڅ حٕڃَ أٗي ٫خث٘ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿخٽ ًح

 ڃن أڅ ّيڄيڂ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كخطڂ رن أرِ َْٰٛ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 ڃڀْټش أڅ حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي أهزَه ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن ٫ٍِس ٫ن كڄْي رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿَكڄن ٫ن ٬ْٓي رن ى٘خځ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٻخڅ ٿنخ ٓظَ ٳْو طڄؼخٽ ٣َْ ٷخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٌٿْو ٳؤنِ اًح -

 ٍأّظو ًٻَص حٿينْخ ًٻخنض ٿنخ ٷ٤ْٴش نڀزٔيخ ّٸٌٽ ٫ڀڄيخ كََّ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ّلَْ حرن ٬ْٓي ٷخٽ كيػظنِ ٫ڄَس ٷخٿض كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ؿخءطنِ ّيٌىّش طٔؤٿنِ ٳٸخٿض أ٫خًٹ حهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٳڀڄخ ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أن٬ٌد ٳِ حٿٸزٌٍ ٷخٽ ٫خثٌ رخهلل ٳَٻذ ڃَٻزخ ٳؤٴض حٿ٘ڄْ 

ڃ٪ حٿنٌٔس ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃَٻزو ٳؤطَ  ٳوَؿض ٳټنض رْن حٿلـَ

ڃٜٚه ٳٜڀَ حٿنخّ ًٍحءه ٳٸخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳؤ٣خٽ 

حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ حٿٔـٌى ػڂ ٷخځ 

ًٽ ػڂ ٷخځ أَّٔ ڃن ٷْخڃو حًٕٽ ػڂ أَّٔ ڃن ٷْخڃو حًٕٽ ػڂ ٍٻ٪ أَّٔ ڃن ٍٻ٫ٌو حٕ

ٍٻ٪ أَّٔ ڃن ٍٻ٫ٌو حًٕٽ ػڂ ٓـي أَّٔ ڃن ٓـٌىه حًٕٽ ٳټخنض أٍر٪ ٍٻ٬خص ًأٍر٪ 

ٓـيحص ٳظـڀض حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ انټڂ طٴظنٌڅ ٳِ حٿٸزٌٍ ٻٴظنش حٿيؿخٽ ٷخٿض ٳٔڄ٬ظو ر٬ي ًٿٺ 

 ّٔظ٬ٌْ رخهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ.

نخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػ - 

 رن أًٳِ ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ9

أنو ٣ڀٶ حڃَأطو ػڂ حٍطلپ اٿَ حٿڄيّنش ٿْزْ٪ ٫ٸخٍح ٿو ريخ ًّـ٬ڀو ٳِ حٿٔٚف ًحٿټَح٩ ػڂ -

ّـخىي حٿًَځ كظَ ّڄٌص ٳڀٸِ ٍى٤خ ڃن ٷٌڃو ٳليػٌه أڅ ٍى٤خ ڃن ٷٌڃو ٓظش أٍحىًح ًٿٺ 

َِ أٌٓس كٔنش ٳنيخىڂ ٫ن ًٿٺ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٿْْ ٿټڂ ٳ

ٳؤٗييىڂ ٫ڀَ ٍؿ٬ظيخ ػڂ ٍؿ٪ اٿْنخ ٳؤهزَنخ أنو أطَ حرن ٫زخّ ٳٔؤٿو ٫ن حٿٌطَ ٳٸخٽ أٙ 

أنزجٺ رؤ٫ڀڂ أىپ حٍٕٝ رٌطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ اثض ٫خث٘ش 

َِ ٳؤهزَنِ رَىىخ ٫ڀْٺ ٷخٽ ٳؤطْ ض ٫ڀَ كټْڂ رن أٳڀق ٳخٓظڀلٸظو اٿْيخ ٳخٓؤٿيخ ػڂ حٍؿ٪ اٿ

ٳٸخٽ ڃخ أنخ رٸخٍريخ انِ نيْظيخ أڅ طٸٌٽ ٳِ ىخطْن حٿ٬ْ٘ظْن ْٗجخ ٳؤرض ٳْيڄخ اٙ ڃ٠ْخ 
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ٳؤٷٔڄض ٫ڀْو ٳـخء ڃ٬ِ ٳيهڀنخ ٫ڀْيخ ٳٸخٿض كټْڂ ٫ًَٳظو ٷخٽ ن٬ڂ أً رڀَ ٷخٿض ڃن ىٌح 

ًٷخٿض ن٬ڂ حٿڄَء  ڃ٬ٺ ٷخٽ ٬ٓي رن ى٘خځ ٷخٽ ڃن ى٘خځ ٷخٽ حرن ٫خڃَ ٷخٽ ٳظَكڄض ٫ڀْو

ٻخڅ ٫خڃَ ٷڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن أنزجْنِ ٫ن هڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض 

أٿٔض طٸَأ حٿٸَآڅ ٷڀض رڀَ ٷخٿض ٳبڅ هڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ حٿٸَآڅ 

 ٳيڄڄض أڅ أٷٌځ ػڂ ريح ٿِ ٷْخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن أنزجْنِ

٫ن ٷْخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض أٿٔض طٸَأ ىٌه حٿٌٍٔس ّخ أّيخ حٿڄِڃپ ٷڀض 

رڀَ ٷخٿض ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ حٳظَٝ ٷْخځ حٿڀْپ ٳِ أًٽ ىٌه حٿٌٍٔس ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو كٌٙ كظَ حنظٴوض أٷيحڃيڂ ًأڃٔٺ حهلل ٫ِ ًؿپ هخطڄظيخ ٳِ 

َح ػڂ أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿظوٴْٲ ٳِ آهَ ىٌه حٿٌٍٔس ٳٜخٍ ٷْخځ حٿٔڄخء حػنِ ٫َ٘ ٗي

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀْپ ط٫ٌ٤خ ڃن ر٬ي ٳ٠َّظو ٳيڄڄض أڅ أٷٌځ ػڂ ريح ٿِ 

ًطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن أنزجْنِ ٫ن ًطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

٣ًيٌٍه ٳْز٬ؼو حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڄخ ٗخء أڅ ّز٬ؼو ڃن حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٻنخ ن٬ي ٿو ٌٓحٻو 

حٿڀْپ ٳْظٌٔٹ ػڂ ّظٌٟخ ػڂ ّٜڀِ ػڄخڅ ٍٻ٬خص ٙ ّـڀْ ٳْين اٙ ٫ني حٿؼخڃنش ٳْـڀْ 

ٳٌْٻَ ٍرو ٫ِ ًؿپ ًّي٫ٌ ًّٔظٰٴَ ػڂ ّنيٞ ًٙ ّٔڀڂ ػڂ ّٜڀَ حٿظخ٬ٓش ٳْٸ٬ي ٳْلڄي 

ؿخٿْ ر٬ي ڃخ ّٔڀڂ  ٍرو ًٌّٻَه ًّي٫ٌح ػڂ ّٔڀڂ طٔڀْڄخ ّٔڄ٬نخ ػڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًىٌ

ٳظڀٺ اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ّخ رنِ ٳڀڄخ أٓن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأهٌ حٿڀلڂ أًطَ 

رٔز٪ ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ر٬ي ڃخ ّٔڀڂ ٳظڀٺ طٔ٪ ّخ رنِ ًٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٛٚس أكذ أڅ ّيحًځ ٫ڀْيخ ًٻخڅ اًح ٰٗڀو ٫ن ٷْخځ حٿڀْپ نٌځ أً 

ؿ٪ أً ڃَٝ ٛڀَ ڃن حٿنيخٍ حػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ًٙ أ٫ڀڂ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً

ٷَأ حٿٸَآڅ ٻڀو ٳِ ٿْڀش ًٙ ٷخځ ٿْڀش كظَ أٛزق ًٙ ٛخځ ٗيَح ٻخڃٚ ٯَْ ٍڃ٠خڅ ٳؤطْض 

حرن حٿ٬زخّ ٳليػظو رليّؼيخ ٳٸخٽ ٛيٷض أڃخ ٿٌ ٻنض أىهپ ٫ڀْيخ ٕطْظيخ كظَ ط٘خٳينِ 

 ڃ٘خٳيش.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ كٍِس ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّٜڀِ رل٠َس حٿ٬٤خځ ًٙ ًىٌ ّيحٳ٬و -

 حٕهزؼخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ٤٫خء ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن  - 

 خٿض٫9خث٘ش ٷ

ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ِٗء ڃن حٿنٌحٳپ أٗي ڃ٬خىيس ڃنو ٫ڀَ -

 حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٓڄ٬ْپ حرن أڃْش ٷخٽ  - 

 كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ًٓڀڂ ٳِ ٌٗحٽ ًأىهڀض ٫ڀْو ٳِ ٌٗحٽ ٳؤُ نٔخثو  طًِؿنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ٻخڅ أك٨َ ٫نيه ڃنِ ٳټخنض طٔظلذ أڅ طيهپ نٔخءىخ ٳِ ٌٗحٽ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش9 - 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رٚٙ ّئًڅ رڀْپ ٳټڀٌح ًحَٗرٌح كظَ ّئًڅ حرن أځ -

 ظٌځ ٷخٽ ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٻخڅ ٷيٍ ڃخ ّنِٽ ىٌح ًَّٷَ ىٌح.ڃټ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ ّليع ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

رجٔڄخ ٫يٿظڄٌنخ رخٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًأنخ -

َِ ػڂ ٓـي. ڃ٬ظَٟش رْن ّيّو ٳبًح أٍحى أڅ ّٔـي  ٯڄِ ٬ّنِ ٍؿڀِ ٳٸز٠ظيڄخ اٿ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ9 - 

ٷڀض ٿ٬خث٘ش أُ أڃظخه ٻْٲ ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿ٬٘خء -

 حٓهَس ٷخٿض طٔ٪ ٷخثڄخ ًػنظْن ؿخٿٔخ ًػنظْن ر٬ي حٿنيحءّن.

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃـخٿي ٷخٽ كيػنِ ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ كيػنخ - 

ٷڀض ٿ٬خث٘ش ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ْٗجخ اًح ىهپ حٿزْض ٷخٿض ٻخڅ -

اًح ىهپ حٿزْض طڄؼپ ٿٌ ٻخڅ ٙرن أىځ ًحىّخڅ ڃن ڃخٽ ٙرظَٰ ًحىّخ ػخٿؼخ ًٙ ّڄٖ ٳڄو اٙ 

 اٙ ٗٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد. حٿظَحد ًڃخ ؿ٬ڀنخ حٿڄخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش9 - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٰٞ حٿَؿخٽ حٕٿي حٿوٜڂ.-

ث٘ش ٫ن ٫زْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃٌَٓ رن أرِ ٫خ - 

حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش ًحرن ٫زخّ أڅ أرخ رټَ ٷَزپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ 

 ڃْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٤٫خء ّٸٌٽ أهزَنِ  - 

٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ ٻنض أنخ ًحرن ٫ڄَ ڃٔظنيّن اٿَ كـَس ٫خث٘ش أنخ ٿنٔڄ٬يخ طٔظن 

 ٷڀض9

ّخ أرخ ٫زي حٿَكڄن ح٫ظڄَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍؿذ ٷخٽ ن٬ڂ ٷڀض ّخ أڃظخه ڃخ -

طٔڄ٬ْن ڃخ ّٸٌٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٿض ڃخ ّٸٌٽ ٷڀض ّٸٌٽ ح٫ظڄَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳِ ٍؿذ ٷخٿض ّٰٴَ حهلل ٕرِ ٫زي حٿَكڄن نِٔ ڃخ ح٫ظڄَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ن ٫ڄَ ّٔڄ٪ ٳڄخ ٷخٽ ٙ ًٙ ن٬ڂ ٓټض.ًٓڀڂ ٳِ ٍؿذ  ٷخٽ ًحر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ّؤڃَنِ ٳؤطٍِ ًأنخ كخثٞ ػڂ ّزخَٗنِ ًٻنض أٯٔپ ٍأٓو ًىٌ ڃ٬ظټٲ ًأنخ -

 كخثٞ.
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 خ ٫ن ٫خڃَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ُٻَّ - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ٷخٿض -

 ٫ًڀْو ًٍكڄش حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 ٫ڀٸڄش ٷخٽ9

ڀْو ًٓڀڂ ّوٚ ْٗجخ ڃن حّٕخځ ٷخٿض ٙ ٻخڅ ٓؤٿض ٫خث٘ش أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

 ٫ڄڀو ىّڄش ًأّټڂ ٤ّْٶ ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ّْٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ًحرن ؿ٬ٴَ  - 

 كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٫ن انٔخڅ ٫ن ٫خث٘ش9

نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٿڀٸزَ ٤ٰٟش ًٿٌ ٻخڅ أكي نخؿْخ ڃنيخ نـخ ڃنيخ ٫ن حٿ-

 ٬ٓي رن ڃ٬خً.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ن ُٻَّخ ٷخٽ كيػنِ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنِ  - 

 َّٗق رن ىخنت ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش9

ذ حهلل ٿٸخءه ًڃن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أكذ ٿٸخء حهلل ٫ِ ًؿپ أك-

 ٻَه ٿٸخء حهلل ٻَه حهلل ٿٸخءه ًحٿڄٌص ٷزپ ٿٸخء حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٷخٽ أهزَنِ ٬ٓي رن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش9

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷي ٻخڅ ٳِ حٕڃڂ ڃليػٌڅ ٳبڅ ّټن ڃن أڃظِ ٳ٬ڄَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷَزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ًىٌ ڃْض كظَ ٍأّض حٿيڃ٩ٌ -

 طْٔپ ٫ڀَ ًؿيو.

 9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض - 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ن٬ْ أكيٻڂ ٳڀَْٷي كظَ ٌّىذ ٫نو حٿنٌځ ٳبنو اًح -

 ٛڀَ ًىٌ ّن٬ْ ٿ٬ڀو ٌّىذ ّٔظٰٴَ ٍرو ٳْٔذ نٴٔو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٍٝ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳخٗظټَ أرٌ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًىِ أًرؤ أ-

رټَ ٷخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ كزذ اٿْنخ حٿڄيّنش ٻلزنخ ڃټش أً أٗي 

 ًٛلليخ ًرخٍٹ ٿنخ ٳِ ڃيىخ ًٛخ٫يخ ًحنٸپ كڄخىخ ٳخؿ٬ڀيخ ٳِ حٿـلٴش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أڃَىڂ رڄخ ٤ّْٸٌڅ ڃن حٿ٬ڄپ ّٸٌٿٌڅ ّخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل -

ٌٍٓٽ حهلل انخ ٿٔنخ ٻيْجظٺ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٯٴَ ٿٺ ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ٷخٿض 
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 ٳ٠ْٰذ كظَ ٬َّٱ حٿ٠ٰذ ٳِ ًؿيو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٬ڄَ.ڃظِ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷَزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ًىٌ ڃْض كظَ ٍأّض حٿيڃ٩ٌ -

 طْٔپ ٫ڀَ ًؿيو.

 ث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خ - 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ن٬ْ أكيٻڂ ٳڀَْٷي كظَ ٌّىذ ٫نو حٿنٌځ ٳبنو اًح -

 ٛڀَ ًىٌ ّن٬ْ ٿ٬ڀو ٌّىذ ّٔظٰٴَ ٍرو ٳْٔذ نٴٔو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ِ أًرؤ أٍٝ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳخٗظټَ أرٌ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًى-

رټَ ٷخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ كزذ اٿْنخ حٿڄيّنش ٻلزنخ ڃټش أً أٗي 

 ًٛلليخ ًرخٍٹ ٿنخ ٳِ ڃيىخ ًٛخ٫يخ ًحنٸپ كڄخىخ ٳخؿ٬ڀيخ ٳِ حٿـلٴش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أڃَىڂ رڄخ ٤ّْٸٌڅ ڃن حٿ٬ڄپ ّٸٌٿٌڅ ّخ أڅ ٍٓ-

ٌٍٓٽ حهلل انخ ٿٔنخ ٻيْجظٺ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٯٴَ ٿٺ ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ٷخٿض 

 ٳ٠ْٰذ كظَ ٬َّٱ حٿ٠ٰذ ٳِ ًؿيو.

 ض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿ - 

هَؿض ٌٓىس ٿلخؿظيخ ٿْٚ ر٬يڃخ َٟد ٫ڀْين حٿلـخد ٷخٿض ًٻخنض حڃَأس طٴ٩َ حٿنٔخء -

ؿْٔڄش ٳٌحٳٸيخ ٫ڄَ ٳؤرَٜىخ ٳنخىحىخ ّخ ٌٓىس انٺ ًحهلل ڃخ طوٴْن ٫ڀْنخ اًح هَؿض 

ٳخن٨َُ ٻْٲ طوَؿْن أً ٻْٲ طٜن٬ْن ٳخنټٴض ٳَؿ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٷخٽ ٿيخ ٫ڄَ ًاڅ ٳِ ّيه ٿ٬َٷخ ٳؤًكِ اٿْو ػڂ ٍٳ٪ ٫نو  ًٓڀڂ ًانو ٿْظ٬َ٘ ٳؤهزَطو رڄخ

 ًاڅ حٿ٬َٵ ٿٴِ ّيه ٳٸخٽ ٿٸي أًڅ ٿټن أڅ طوَؿن ٿلخؿخطټن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

حهلل ڃخ نٸِزڀيڂ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫َحرِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطٸِزپ حٿٜزْخڅ ٳٌ-

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أڃڀٺ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ن٩ِ ڃن ٷڀزٺ حٿَكڄش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طلًَح ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ.-

 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫ز - 

 ٻخڅ ٟـخ٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أىځ كٌ٘ه ڃن ٿْٲ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - - 
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ن حٿ٬َٷش ٳِ حٕٻلپ أْٛذ ٬ٓي ٌّځ حٿونيٵ ٍڃخه ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ّٸخٽ ٿو كزخڅ ر-

 ٳ٠َد ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْڄش ٳِ حٿڄٔـي ٿ٬ٌْىه ڃن ٷَّذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض - 

ٿڄخ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿونيٵ ًًٟ٪ حٿٔٚف ًحٯظٔپ ٳؤطخه -

ٚځ ٫ًڀَ ٍأٓو حٿٰزخٍ ٷخٽ ٷي ٬ًٟض حٿٔٚف ٳٌحهلل ڃخ ٬ًٟظيخ حهَؽ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔ

اٿْيڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤّن ٷخٽ ىينخ ٳؤٗخٍ اٿَ رنِ ٷ٨َّش ٳوَؽ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْيڂ ٷخٽ ى٘خځ ٳؤهزَنِ أرِ أنيڂ نِٿٌح ٫ڀَ كټڂ ٌٍٓٽ 

يڂ اٿَ ٬ٓي ٷخٽ ٳبنِ أكټڂ أڅ طٸظپ حٿڄٸخطڀش ًطٔزَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَى حٿلټڂ ٳْ

حٿنٔخء ًحٿٌٍّش ًطٸٔڂ أڃٌحٿيڂ ٷخٽ ى٘خځ ٷخٽ أرِ ٳؤهزَص أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٸي كټڄض ٳْيڂ رلټڂ حهلل ٫ِ ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ح ّڀ٬زٌڅ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٫ْي ٷخٿض ٳؤ٣ڀ٬ض أڅ حٿلز٘ش ٻخنٌ-

ڃن ٳٌٵ ٫خطٸو ٳ٤ؤ٣ؤ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنټزْو ٳـ٬ڀض أن٨َ اٿْيڂ ڃن 

 ٳٌٵ ٫خطٸو كظَ ٗز٬ض ػڂ حنَٜٳض.

٬نِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ًأرٌ ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ حٿڄ - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ كيحػش ٫يي ٷٌڃٺ رخٿټٴَ ٿنٸ٠ض حٿټ٬زش ػڂ -

ؿ٬ڀظيخ ٫ڀَ أْٓ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳبڅ ٷَّٖ ٌّځ رنظيخ حٓظٸَٜص ًٿـ٬ڀض ٿيخ هڀٴخ 

 ٷخٽ أرٌ أٓخڃش هڀٴخ.

 ٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى - 

ٻنض أٿ٬ذ رخٿزنخص ًّـْت ٌٛحكزِ ٳْڀ٬زن ڃ٬ِ ٳبًح ٍأّن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

َِ ٳْڀ٬زن ڃ٬ِ.  ًٓڀڂ ط٬ڄٸن ڃنو ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهڀين ٫ڀ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ٓظ٬خٍص ڃن أٓڄخء ٷٚىس ٳيڀټض ٳز٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿخٙ ٳِ أنيخ ح-

٣ڀزيخ ٳٌؿيًىخ ٳؤىٍٻظيڂ حٿٜٚس ًٿْْ ڃ٬يڂ ڃخء ٳٜڀٌح رَْٰ ًٌٟء ٳ٘ټٌح ًٿٺ اٿَ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿظْڄڂ ٳٸخٽ أْٓي رن ك٠َْ ٿ٬خث٘ش ؿِحٹ 

 طټَىْنو اٙ ؿ٬پ حهلل ٿٺ ًٿڀڄٔڀڄْن ٳْو هَْ.حهلل هَْح ٳٌحهلل ڃخ نِٽ رٺ أڃَ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٓلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيٌىُ ڃن ّيٌى رنِ ٍُّٶ ّٸخٽ ٿو ٿزْي رن -

ٿِ٘ء ًڃخ ّٴ٬ڀو ح٫ٕٜڂ كظَ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوْپ اٿْو أڅ ّٴ٬پ ح

ٷخٿض كظَ اًح ٻخڅ ًحص ٌّځ أً ًحص ٿْڀش ى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ى٫خ ػڂ 

ٷخٽ ّخ ٫خث٘ش ٬َٗص أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أٳظخنِ ٳْڄخ حٓظٴظْظو ٳْو ؿخءنِ ٍؿٚڅ ٳـڀْ 
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أكيىڄخ ٫ني ٍأِٓ ًحٓهَ ٫ني ٍؿڀِ ٳٸخٽ حٿٌُ ٫ني ٍأِٓ ٿڀٌُ ٫ني ٍؿڀِ أً حٿٌُ ٫ني 

ڀٌُ ٫ني ٍأِٓ ڃخ ًؿ٪ حٿَؿپ ٷخٽ ڃ٤زٌد ٷخٽ ڃن ٣زو ٷخٽ ٿزْي رن ح٫ٕٜڂ ٷخٽ ٍؿڀِ ٿ

ٳِ أُ ِٗء ٷخٽ ٳِ ڃ٢٘ ًڃ٘خ٣ش ًؿٲ ٣ڀ٬ش ًٻَ ٷخٽ ًأّن ىٌ ٷخٽ ٳِ رجَ أًٍحڅ 

ٷخٿض ٳؤطخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نخّ ڃن أٛلخرو ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ّخ ٫خث٘ش 

ّ حٿْ٘خ٣ْن ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳيٚ أكَٷظو ٷخٽ ٻؤڅ ڃخءىخ نٸخ٫ش حٿلنخء ًٿټؤڅ نوڀيخ ٍإً

ٙ أڃخ أنخ ٳٸي ٫خٳخنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻَىض أڅ أػَْ ٫ڀَ حٿنخّ ڃنو َٗح ٷخٿض ٳؤڃَ ريخ 

 ٳيٳنض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ٌحص حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّي٫ٌ ريٌٙء حٿي٫-

ٳظنش حٿنخٍ ٫ًٌحد حٿنخٍ ًٳظنش حٿٸزَ ٫ًٌحد حٿٸزَ ًڃن َٗ ٳظنش حٿٰنَ ًڃن َٗ ٳظنش حٿٴٸَ 

ًأ٫ًٌ رٺ ڃن ٳظنش حٿڄْٔق حٿيؿخٽ حٿڀيڂ حٯٔپ ه٤خّخُ رڄخء حٿؼڀؾ ًحٿزَى ًنٶ ٷڀزِ ڃن 

يص رْن حٿو٤خّخ ٻڄخ نٸْض حٿؼٌد حٕرْٞ ڃن حٿينْ ًرخ٫ي رْنِ ًرْن ه٤خّخُ ٻڄخ رخ٫

 حٿڄَ٘ٵ ًحٿڄَٰد حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٔپ ًحٿيَځ ًحٿڄؤطڂ ًحٿڄَٰځ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٷْپ ٿيخ اڅ حرن ٫ڄَ َّٳ٪ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿڄْض ٬ٌّد رزټخء حٿلِ -

 خ ٷخٽ اڅ أىپ حٿڄْض ّزټٌڅ ٫ڀْو ًانو ٿ٬ٌْد رـَڃو.ٷخٿض ًىپ أرٌ ٫زي حٿَكڄن انڄ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ ڃَٟو ًىٌ ؿخٿْ ٳٜڀَ ًهڀٴو ٷٌځ ٷْخڃخ -

ٳبًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح اًح  ٳؤٗخٍ اٿْيڂ أڅ حؿڀٌٔح ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو ٷخٽ انڄخ حٗڃخځ ٿْئطڂ رو

 ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬ٌح ًاًح ٛڀَ ؿخٿٔخ ٳٜڀٌح ؿڀٌٓخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن أرِ آلٶ  - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ٯخٿذ ٷخٽ9

حنظيْض اٿَ ٫خث٘ش أنخ ٫ًڄخٍ ًحٕٗظَ ٳٸخٽ ٫ڄخٍ حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ّخ أڃظخه ٳٸخٿض حٿٔٚځ -

يٍ كظَ أ٫خىىخ ٫ڀْيخ ڃَطْن أً ػٚػخ ػڂ ٷخٽ أڃخ ًحهلل انٺ ٕڃِ ًاڅ ٫ڀَ ڃن حطز٪ حٿي

ٻَىض ٷخٿض ڃن ىٌح ڃ٬ٺ ٷخٽ ىٌح حٕٗظَ ٷخٿض أنض حٿٌُ أٍىص أڅ طٸظپ حرن أهظِ ٷخٽ 

ن٬ڂ ٷي أٍىص ًٿٺ ًأٍحىه ٷخٿض أڃخ ٿٌ ٳ٬ڀض ڃخ أٳڀلض أڃخ أنض ّخ ٫ڄخٍ ٳٸي ٓڄ٬ض أً 

ٙ ّلپ ىځ حڃَة ڃٔڀڂ اٙ ڃن ػٚػش اٙ ڃن  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ

 ُنخ ر٬ي ڃخ أكٜن أً ٻٴَ ر٬ي ڃخ أٓڀڂ أً ٷظپ نٴٔخ ٳٸظپ ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٴ٬ٌٽ ٫ن ڃٸخطپ رن  - 

 رَْ٘ ٫ن َّٗق رن ىخنت ٷخٽ9

ٽ ٿڂ طټن ٛٚس أكٍَ أڅ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ-

َِ اٙ  ّئهَىخ اًح ٻخڅ ٫ڀَ كيّغ ڃن ٛٚس حٿ٬٘خء حٓهَس ًڃخ ٛٚىخ ٷ٢ ٳيهپ ٫ڀ
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ٛڀَ ر٬يىخ أٍر٬خ أً ٓظخ ًڃخ ٍأّظو ّظٸِ ٫ڀَ حٍٕٝ رِ٘ء ٷ٢ اٙ أنِ أًٻَ أڅ ٌّځ 

 ڃ٤َ أٿٸْنخ طلظو رظخ ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ هَٵ ٳْو ّنز٪ ڃنو حٿڄخء.

رِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٳٌٻَ ڃؼڀو ٷخٽ رظخ ٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 حٿن٤٪ ٳٜڀَ ٫ڀْو ٳڀٸي ٍأّض ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق حٿلخٍػِ  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9

زيً اٿَ ىٌه حٿظ٩ٚ ٷڀض ٿ٬خث٘ش ىپ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزيً ٷخٿض ن٬ڂ ٻخڅ ّ-

ٳؤٍحى حٿزيحًس ڃَس ٳؤٍٓپ اٿَ ن٬ڂ ڃن ارپ حٿٜيٷش ٳؤ٤٫خنِ ڃنيخ نخٷش ڃلِڃش ػڂ ٷخٽ ّخ 

٫خث٘ش ٿِ ّخ ٫خث٘ش ٫ڀْٺ رظٸٌٍ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿَٳٶ ٳبڅ حٿَٳٶ ٿڂ ّټن ٳِ ِٗء ٷ٢ اٙ 

 ُحنش ًٿڂ ّن٩ِ ڃن ِٗء ٷ٢ اٙ ٗخنو.

يػنخ ٬ٓي رن ٬ْٓي ٷخٽ أهزَطنِ ٫ڄَس ٷخٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ك - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻَٔ ٨٫ڂ حٿڄئڃن ڃْظخ ڃؼپ ٻَٔه كْخ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٳِ حٿٰيحس حٿزخٍىس ػڂ طٴْٞ ؿزيظو  اڅ ٻخڅ ٿْنِٽ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 ٫َٷخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ڃخ ٯَص ٫ڀَ حڃَأس ڃخ ٯَص ٫ڀَ هيّـش ًٿٸي ىڀټض ٷزپ أڅ ّظًِؿنِ رؼٚع ٓنْن ٿڄخ -

ٿـنش ًاڅ ٻنض أٓڄ٬و ٌّٻَىخ ًٿٸي أڃَه ٍرو ٫ِ ًؿپ أڅ ّزَ٘ىخ رزْض ڃن ٷٜذ ٳِ ح

 ٻخڅ ٌّرق حٿ٘خس ػڂ ّييُ ڃن هڀظيخ ڃنيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9 - 

ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ڃن ٻيحء ڃن أ٫ڀَ ڃټش ًىهپ ٳِ حٿ٬ڄَس -

 ڃن ٻيٍ.

يػنخ ٫زْي حهلل ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ك - 

 حٿَكڄن ح٫َٕؽ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٳ٫ِض ًحص ٿْڀش ًٳٸيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄيىص ّيٍ ٳٌٷ٬ض ٫ڀَ ٷيڃِ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىڄخ ڃنظٜزظخڅ ًىٌ ٓخؿي ًىٌ ّٸٌٽ أ٫ًٌ رَٟخٹ ڃن 

ڃنٺ ٙ أكِٜ ػنخء ٫ڀْٺ أنض ٻڄخ أػنْض ٓو٤ٺ ًأ٫ًٌ رڄ٬خٳخطٺ ڃن ٫ٸٌرظٺ ًأ٫ًٌ رٺ 

 ٫ڀَ نٴٔٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٿڄخ ؿخء ن٬ِ ؿ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ ًُّي رن كخٍػش ٫ًزي حهلل رن ًٍحكش ؿڀْ ٌٍٓٽ حهلل -

ڀ٪ ڃن ٗٶ حٿزخد ٳؤطخه ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َّٱ ٳِ ًؿيو حٿلِڅ ٷخٿض ٫خث٘ش ًأنخ أ٣
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ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ نٔخء ؿ٬ٴَ ٳٌٻَ ڃن رټخثين ٳؤڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ أڅ ّنيخىن ٳٌىذ حٿَؿپ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ٷي نيْظين ًأنين ٿڂ ٬٤ّنو كظَ ٻخڅ ٳِ حٿؼخٿؼش 

ث٘ش ٳ٫ِڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حكؼٌح ٳِ ًؿٌىين حٿظَحد ٳٸخٿض ٫خ

ٷڀض أٍٯڂ حهلل رؤنٴٺ ًحهلل ڃخ أنض رٴخ٫پ ڃخ ٷخٽ ٿٺ ًٙ طَٻض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش رنض  - 

 ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش9

يخ ػٌرخ ٬ّنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ ػڂ ّـ٬پ رْنو ًرْن-

 حٿٴَؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ نزْو  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ طلض حٿټ٬ذ ڃن حُٗحٍ ٳِ حٿنخٍ.-

 و ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْ - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ حٿلڀٌٍ ًّلذ حٿ٬ٔپ ًٻخڅ اًح ٛڀَ حٿ٬َٜ -

ىحٍ ٫ڀَ نٔخثو ٳْينٌ ڃنين ٳيهپ ٫ڀَ كٴٜش ٳخكظزْ ٫نيىخ أٻؼَ ڃڄخ ٻخڅ ّلظزْ 

ٳٔؤٿض ٫ن ًٿٺ ٳٸْپ ٿِ أىيص ٿيخ حڃَأس ڃن ٷٌڃيخ ٫ټش ٫ٔپ ٳٔٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ڀض أڃخ ًحهلل ٿنلظخٿن ٿو ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٌٔىس ًٷڀض اًح ىهپ ٫ڀْٺ ٳبنو ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنو ٳٸ

ْٓينٌ ڃنٺ ٳٸٌٿِ ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٻڀض ڃٰخٳَ ٳبنو ْٓٸٌٽ ٿٺ ٙ ٳٸٌٿِ ٿو ڃخ ىٌه حٿَّق 

ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ٘ظي ٫ڀْو أڅ ٌّؿي ڃنو ٍّق ٳبنو ْٓٸٌٽ ٿٺ ٓٸظنِ 

و حٿ٬َٳ٢ ًٓؤٷٌٽ ٿو ًٿٺ ٳٸٌٿِ ٿو أنض ّخ ٛٴْش كٴٜش َٗرش ٫ٔپ ٳٸٌٿِ ٿو ؿَٓض نلڀ

ٳڀڄخ ىهپ ٫ڀَ ٌٓىس ٷخٿض ٌٓىس ًحٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ٿٸي ٻيص أڅ أرخىثو رخٿٌُ ٷڀض ٿِ 

ًانو ٿ٬ڀَ حٿزخد ٳَٷخ ڃنٺ ٳڀڄخ ىنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

رش ٫ٔپ ٷڀض ؿَٓض نلڀو أٻڀض ڃٰخٳَ ٷخٽ ٙ ٷڀض ٳڄخ ىٌه حٿَّق ٷخٽ ٓٸظنِ كٴٜش َٗ

َِ ٷڀض ڃؼپ ًٿٺ ػڂ ىهپ ٫ڀَ ٛٴْش ٳٸخٿض ٿو ڃؼپ ًٿٺ ٳڀڄخ ىهپ  حٿ٬َٳ٢ ٳڀڄخ ىهپ ٫ڀ

٫ڀَ كٴٜش ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ أٓٸْٺ ڃنو ٷخٽ ٙ كخؿش ٿِ رو ٷخٽ طٸٌٽ ٌٓىس ٓزلخڅ 

 حهلل ًحهلل ٿٸي كَڃنخه ٷڀض ٿيخ حٓټظِ.

 كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش - 

- َِ ٿڄخ ًٻَ ڃن ٗؤنِ حٿٌُ ًٻَ ًڃخ ٫ڀڄض رو ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ

ه٤ْزخ ًڃخ ٫ڀڄض رو ٳظ٘يي ٳلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ ًأػنَ ٫ڀْو رڄخ ىٌ أىڀو ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي 

َِ ٳِ نخّ أرنٌح أىڀِ ًأّڂ حهلل ڃخ ٫ڀڄض ٫ڀَ أىڀِ ٌٓأ ٷ٢ ً أرنٌىڂ رڄن ًحهلل أًَْٗح ٫ڀ

ڃخ ٫ڀڄض ٫ڀْو ڃن ٌٓء ٷ٢ ًٙ ىهپ رْظِ ٷ٢ اٙ ًأنخ كخَٟ ًٙ ٯزض ٳِ ٓٴَ اٙ ٯخد 

ڃ٬ِ ٳٸخځ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳٸخٽ نٍَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ط٠َد أ٫نخٷيڂ ٳٸخځ ٍؿپ ڃن 
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حٿوٍِؽ ًٻخنض أځ كٔخڅ رن ػخرض ڃن ٍى٢ ًٿٺ حٿَؿپ ٳٸخٽ ٻٌرض أڃخ ًحهلل ٿٌ ٻخنٌح ڃن 

أڅ ط٠َد أ٫نخٷيڂ كظَ ٻخىًح أڅ ّټٌڅ رْن حًّٕ ًحٿوٍِؽ ٳِ  حًّٕ ڃخ أكززض

حٿڄٔـي َٗ ًڃخ ٫ڀڄض رو ٳڀڄخ ٻخڅ ڃٔخء ًٿٺ حٿٌْځ هَؿض ٿز٬ٞ كخؿظِ ًڃ٬ِ أځ 

ڃ٤ٔق ٳ٬ؼَص ٳٸخٿض ط٬ْ ڃ٤ٔق ٳٸڀض ٫ٚځ طٔزْن حرنٺ ٳٔټظض ٳ٬ؼَص حٿؼخنْش ٳٸخٿض 

ڃ٤ٔق ٳخنظيَطيخ ٳٸڀض ط٬ْ ڃ٤ٔق ٳٸخٿض ٫ٚځ طٔزْن حرنٺ ػڂ ٫ؼَص حٿؼخٿؼش ٳٸخٿض ط٬ْ 

٫ٚځ طٔزْن حرنٺ ٳٸخٿض ًحهلل ڃخ أٓزو اٙ ٳْٺ ٳٸڀض ٳِ أُ ٗؤنِ ٳٌٻَص ٿِ حٿليّغ ٳٸڀض 

ًٷي ٻخڅ ىٌح ٷخٿض ن٬ڂ ًحهلل ٳَؿ٬ض اٿَ رْظِ ٳټخڅ حٿٌُ هَؿض ٿو ٿڂ أهَؽ ٿو ٙ أؿي 

رِ ڃنو ٷڀْٚ ًٙ ٻؼَْح ٫ًًټض ٳٸڀض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٓڀنِ اٿَ رْض أ

ٳؤٍٓپ ڃ٬ِ حٿٰٚځ ٳيهڀض حٿيحٍ ٳبًح أنخ رؤځ ًٍڃخڅ ٳٸخٿض ڃخ ؿخء رٺ ّخ حرنظو ٳؤهزَطيخ 

ٳٸخٿض هٴ٠ِ ٫ڀْٺ حٿ٘ؤڅ ٳبنو ًحهلل ٿٸڀڄخ ٻخنض حڃَأس ؿڄْڀش طټٌڅ ٫ني ٍؿپ ّلزيخ ًٿيخ 

َٟحثَ اٙ كٔينيخ ًٷڀن ٳْيخ ٷڀض ًٷي ٫ڀڂ رو أرِ ٷخٿض ن٬ڂ ٷڀض ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٿض ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظ٬زَص ٳزټْض ٳٔڄ٪ أرٌ رټَ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ

ٌٛطِ ًىٌ ٳٌٵ حٿزْض ّٸَأ ٳنِٽ ٳٸخٽ ٕڃِ ڃخ ٗؤنيخ ٳٸخٿض رڀٰيخ حٿٌُ ًٻَ ڃن أڃَىخ 

ٳٴخٟض ٫ْنخه ٳٸخٽ أٷٔڄض ٫ڀْٺ ّخ رنظو اٙ ٍؿ٬ض اٿَ رْظٺ ٳَؿ٬ض ًأٛزق أرٌحُ 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛ ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿ٬َٜ ًٷي ٫نيُ ٳڀڂ ِّحٙ ٫نيُ كظَ ىهپ ٫ڀ

حٻظنٴنِ أرٌحُ ٫ن ّڄْنِ ٫ًن ٗڄخٿِ ٳظ٘يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڄي حهلل ًأػنَ 

٫ڀْو رڄخ ىٌ أىڀو ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي ّخ ٫خث٘ش اڅ ٻنض ٷخٍٳض ٌٓءح ٧ًڀڄض طٌرِ اٿَ حهلل ٫ِ 

نٜخٍ ٳيِ ؿخٿٔش ًؿپ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸزپ حٿظٌرش ڃن ٫زخىه ًٷي ؿخءص حڃَأس ڃن حٕ

رخٿزخد ٳٸڀض أٙ طٔظلِ ڃن ىٌه حٿڄَأس أڅ طٸٌٽ ْٗجخ ٳٸڀض ٕرِ أؿزو ٳٸخٽ أٷٌٽ ڃخًح ٳٸڀض 

ٕڃِ أؿْزْو ٳٸخٿض أٷٌٽ ڃخًح ٳڀڄخ ٿڂ ّـْزخه ط٘ييص ٳلڄيص حهلل ٫ِ ًؿپ ًأػنْض ٫ڀْو رڄخ 

انِ ٿٜخىٷش ىٌ أىڀو ػڂ ٷڀض أڃخ ر٬ي ٳٌحهلل ٿجن ٷڀض ٿټڂ انِ ٿڂ أٳ٬پ ًحهلل ؿپ ؿٚٿو ّ٘يي 

ڃخ ًحٹ رنخٳ٬ِ ٫نيٻڂ ٿٸي طټڀڄظڂ رو ًأَٗرظو ٷڀٌرټڂ ًٿجن ٷڀض ٿټڂ انِ ٷي ٳ٬ڀض ًحهلل ٫ِ 

ًؿپ ٬ّڀڂ أنِ ٿڂ أٳ٬پ ٿظٸٌٿن ٷي رخءص رو ٫ڀَ نٴٔيخ ٳبنِ ًحهلل ڃخ أؿي ٿِ ًٿټڂ ڃؼٚ اٙ 

أرخ ٌّٓٲ ًڃخ أكٴ٦ حٓڄو ٛزَ ؿڄْپ ًحهلل حٿڄٔظ٬خڅ ٫ڀَ ڃخ طٜٴٌڅ ٳؤنِٽ ٫ڀَ ٌٍٓٽ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخ٫ظجٌ ٳَٳ٪ ٫نو ًانِ ٕٓظزْن حٿًٍَٔ ٳِ ًؿيو ًىٌ ّڄٔق حهلل

ؿزْنو ًىٌ ّٸٌٽ أرَُ٘ ّخ ٫خث٘ش ٳٸي أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ رَحثظٺ ٳټنض أٗي ڃخ ٻنض 

ٯ٠زخ ٳٸخٽ ٿِ أرٌحُ ٷٌڃِ اٿْو ٷڀض ٙ أٷٌځ اٿْو ًٙ أكڄيه ًٙ أكڄيٻڄخ ٿٸي ٓڄ٬ظڄٌه ٳڄخ 

ن أكڄي حهلل حٿٌُ أنِٽ رَحءطِ ًٿٸي ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أنټَطڄٌه ًٙ ٯَْطڄٌه ًٿټ

٫ڀْو ًٓڀڂ رزْظِ ٳٔؤٽ حٿـخٍّش ٫نِ ٳٸخٿض ًحهلل ٙ أ٫ڀڂ ٫ڀْيخ ٫ْزخ اٙ أنيخ ٻخنض طنخځ 

كظَ طيهپ حٿ٘خس ٳظؤٻپ هڄَْطيخ أً ٫ـْنظيخ ٗٺ ى٘خځ ٳخنظيَىخ ر٬ٞ أٛلخرو ًٷخٽ 

ٌح ٿيخرو ٷخٽ ٫ًَس ٳ٬ْذ ًٿٺ ٫ڀَ ڃن أٛيٷِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أٓٸ٤

ٷخٿو ٳٸخٿض ٙ ًحهلل ڃخ أ٫ڀڂ ٫ڀْيخ اٙ ڃخ ٬ّڀڂ حٿٜخثٮ ٫ڀَ طزَ حٿٌىذ حٕكڄَ ًرڀٮ ًٿٺ 
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حٿَؿپ حٿٌُ ٷْپ ٿو ٳٸخٽ ٓزلخڅ حهلل ًحهلل ڃخ ٻ٘ٴض ٻنٲ أنؼَ ٷ٢ ٳٸظپ ٗيْيح ٳِ ٓزْپ حهلل 

ٳڀڂ طٸپ اٙ هَْح ًأڃخ ٷخٿض ٫خث٘ش ٳؤڃخ ُّنذ رنض ؿلٖ ٳ٬ٜڄيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ريّنيخ 

أهظيخ كڄنش ٳيڀټض ٳْڄن ىڀٺ ًٻخڅ حٿٌّن طټڀڄٌح ٳْو حٿڄنخٳٶ ٫زي حهلل رن أرِ ٻخڅ 

ّٔظٌْٗو ًّـڄ٬و ًىٌ حٿٌُ طٌٿَ ٻزَه ڃنيڂ ًڃ٤ٔق ًكٔخڅ رن ػخرض ٳلڀٲ أرٌ رټَ أڅ 

خ ٙ ّنٴ٪ ڃ٤ٔلخ رنخٳ٬ش أريح ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ ّؤطپ أًٿٌ حٿٴ٠پ ڃنټڂ ًحٿ٬ٔش ٬ّنِ أر

رټَ أڅ ّئطٌح أًٿِ حٿٸَرَ ًحٿڄٔخٻْن ٬ّنِ ڃ٤ٔلخ أٙ طلزٌڅ أڅ ّٰٴَ حهلل ٿټڂ ًحهلل 

ٯٴٌٍ ٍكْڂ ٳٸخٽ أرٌ رټَ رڀَ ًحهلل انخ ٿنلذ أڅ ّٰٴَ ٿنخ ٫ًخى أرٌ رټَ ٿڄ٤ٔق رڄخ ٻخڅ 

 ّٜن٪ رو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

َِ  ٷخٽ ٿِ- ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٫ٕڀڂ اًح ٻنض ٫نِ ٍحْٟش ًاًح ٻنض ٫ڀ

ٯ٠زَ ٷخٿض ٳٸڀض ڃن أّن ط٬ڀڂ ًٿٺ ٷخٽ اًح ٻنض ٫نِ ٍحْٟش ٳبنٺ طٸٌٿْن ٙ ًٍد 

َِ ٯ٠زَ طٸٌٿْن ٙ ًٍد ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷڀض أؿپ ًحهلل ڃخ أىـَ  ڃلڄي ًاًح ٻنض ٫ڀ

 اٙ آڄٺ.

 ػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَىڂ رڄخ ٤ّْٸٌڅ ٳْٸٌٿٌڅ انخ ٿٔنخ ٻيْجظٺ ٷي ٯٴَ -

حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ٳ٠ْٰذ كظَ ٍَّ ًٿٺ ٳِ ًؿيو ٷخٽ ػڂ ّٸٌٽ 

 و ٷڀزخ.ًحهلل انِ ٫ٕڀڄټڂ رخهلل ٫ِ ًؿپ ًأطٸخٻڂ ٿ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٻخڅ ٌّځ ر٬خع ٌّڃخ ٷيڃو حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٌَٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸيځ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًٷي حٳظَٵ ڃخإىڂ ًٷظڀض 

 يڂ ًٍحٳٸٌح هلل ٫ِ ًؿپ ًٿٌَٓٿو ٳِ ىهٌٿيڂ ٳِ حٗٓٚځ.ًَٓحط

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن أرِ رټَ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٿڄخ نِٿض رَحءطِ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳي٫خىڂ ًكيىڂ.-

كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃلڄي ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخنض ٿنخ كَْٜس نز٤ٔيخ رخٿنيخٍ ًنظلـَىخ ٫ڀْنخ رخٿڀْپ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٳٔڄ٪ أىپ حٿڄٔـي ٛٚطو ٳؤٛزلٌح ٳٌٻًَح ًٿٺ ٿڀنخّ ٳټؼَ حٿنخّ حٿڀْڀش 

٫ڀْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٻڀٴٌح ڃن ح٫ٕڄخٽ ڃخ ط٤ْٸٌڅ  حٿؼخنْش ٳخ٣ڀ٪

ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح ًٷخٿض ٫خث٘ش ٻخڅ أكذ ح٫ٕڄخٽ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىًڃيخ ًاڅ ٷپ ًٻخڅ اًح ٛڀَ ٛٚس أػزظيخ ًٷخٽ ِّّي كَْٜس 

 نز٤ٔيخ رخٿنيخٍ ًنلظـَىخ رخٿڀْپ.
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نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿلٴَُ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿلَع ٫ن كيػ - 

 أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ٳؤٍحنِ حٿٸڄَ كْن ٣ڀ٪ ٳٸخٽ ط٬ًٌُ رخهلل ڃن -

 َٗ ىٌح حٿٰخٓٶ اًح ًٷذ.

رن ٫زي حهلل حٿ٬خڃَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ٷيحڃش ٬ّنِ ح - 

 ؿَٔس ٷخٿض كيػظنِ ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ حڃَأس ڃن حٿْيٌى ٳٸخٿض اڅ ٫ٌحد حٿٸزَ ڃن حٿزٌٽ ٳٸڀض ٻٌرض ٷخٿض رڀَ انخ - ىهڀض ٫ڀ

ٿنٸَٝ ڃنو حٿؼٌد ًحٿـڀي ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿٜٚس ًٷي حٍطٴ٬ض 

ض ٷخٿض ٳڄخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أٌٛحطنخ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ٳؤهزَطو رڄخ ٷخٿض ٳٸخٽ ٛيٷ

٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٌّڃجٌ اٙ ٷخٽ ٳِ ىرَ حٿٜٚس حٿڀيڂ ٍد ؿزَّپ ًڃْټخثْپ ًآَحٳْپ أ٫ٌنِ 

 ڃن كَ حٿنخٍ ٫ًٌحد حٿٸزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن  - 

 ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳليػظنخ9ٷخثي حٿٔخثذ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿٔخثذ ٷخٽ 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٛٚس حٿٸخ٫ي ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚس حٿٸخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ ٫ن حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٷْش ًڃن ٻپ ًُ كڄش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن  - 

 ڃـخىي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿـخٿْ ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚس حٿٸخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ڃٸيحځ رن َّٗق ٫ن  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أرْو

اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْئطَ رخٗنخء ٳؤَٗد ڃنو ًأنخ كخثٞ ػڂ ّؤهٌه -

ٳ٠ْ٪ ٳخه ٫ڀَ ڃٌٟ٪ ٳِ ًاڅ ٻنض ٓهٌ حٿ٬َٵ ٳآٻپ ڃنو ػڂ ّؤهٌه ٳ٠ْ٪ ٳخه ٫ڀَ 

.َِ  ڃٌٟ٪ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

ذ ٫ن ُّنذ حٿٔيڄْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ػڂ ٬ْٗ

 ّٸِزپ ًّٜڀِ ًٙ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن ْٓخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش  - 

 رنض ٣ڀلش طٌٻَ ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن9

خٿٔخ ٻخٗٴخ ٫ن ٳوٌه ٳخٓظؤًڅ أرٌ رټَ ٳؤًڅ ٿو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ؿ-

ًىٌ ٫ڀَ كخٿو ػڂ حٓظـؤًڅ ٫ڄَ ٳؤًڅ ٿو ًىٌ ٫ڀَ كخٿو ػڂ حٓـظؤًڅ ٫ؼڄخڅ ٳؤٍهَ ٫ڀْو 
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ػْخرو ٳڀڄخ ٷخڃٌح ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظؤًڅ ٫ڀْٺ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳؤًنض ٿيڄخ ًأنض ٫ڀَ 

أٓظلِ ڃن ٍؿپ ًحهلل اڅ  كخٿٺ ٳڀڄخ حٓظؤًڅ ٫ؼڄخڅ أٍهْض ٫ڀْٺ ػْخرٺ ٳٸخٽ ّخ ٫خث٘ش أٙ

 حٿڄٚثټش طٔظلِ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٫زْي حٿڄڀٺ حٿڄټِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿ٬ْٔڀش ىِ حٿـڄخ٩.-

څ حٿټٚرِ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخ - 

 ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٔحٹ ڃ٤يَس ٿڀٴڂ ڃَٟخس ٿڀَد ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٫زي -

 حهلل رن ڃلڄي ّٸخٽ ٿو أرٌ ٫ظْٶ.

رنض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٳخ٣ڄش  - 

 ڃلڄي ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ٫ڀڄنخ ريٳن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٓڄ٬ض ٌٛص حٿڄٔخكِ ڃن آهَ -

 حٿڀْپ  ٿْڀش حٍٕر٬خء ٷخٽ ڃلڄي ًحٿڄٔخكِ حٿڄًٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٓؤٿض  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٫خث٘ش ٫ن ٌٛځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 ڃخ ٫ڀڄظو ٛخځ ٗيَح كظَ ّٴ٤َ ڃنو ًٙ أٳ٤َه كظَ ٌّٜځ ڃنو كظَ ڃ٠َ ٿٔزْڀو.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّٸَأ آّش ٳٸخٽ ٍكڄو حهلل ٿٸي أًٻَنِ أّش ٻنض -

 نْٔظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن أرِ ڃٍِى ٫ن ِّّي رن  - 

 ًٍڃخڅ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَكڂ ڃن ًٛڀيخ ًٛڀو حهلل ًڃن ٷ٬٤يخ ٷ٬٤و حهلل.-

َٷخڅ ٫ن ٫زي حهلل حٿزيِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ر - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ ڃن ٍٳٶ رؤڃظِ ٳؤٍٳٶ رو ًڃن ٗٶ ٫ڀْيڂ ٳ٘ٶ -

 ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش9

ٽ حٿڀيڂ اًح ٓڀڂ حٿڀيڂ أنض حٿٔٚځ ًڃنٺ حٿٔٚځ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌ-

 طزخٍٻض ّخًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 
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 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنخّ ٫ڄخٽ أنٴٔيڂ ٳټخنٌح َّّلٌڅ ٻيْجظيڂ ٳٸْپ ٿيڂ ٿٌ حٯظٔڀظڂ.-

ِ كيػنخ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي ٫ن حٿڄنظَ٘ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّي٩ أٍر٬خ ٷزپ حٿ٨يَ ٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ٫ڀَ -

 كخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿَحُُ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ  - 

 ؿزَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض٫9ن ٬ْٓي رن 

ٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن أرِ ڃٍِى ٫ن ِّّي رن ًٍڃخڅ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش 

 ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَكڂ ڃن ًٛڀيخ ًٛڀو حهلل ًڃن ٷ٬٤يخ ٷ٬٤و حهلل.-

 حٿزيِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن ٫زي حهلل - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ ڃن ٍٳٶ رؤڃظِ ٳؤٍٳٶ رو ًڃن ٗٶ ٫ڀْيڂ ٳ٘ٶ -

 ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش9

حٿڀيڂ أنض حٿٔٚځ ًڃنٺ حٿٔٚځ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ اًح ٓڀڂ-

 طزخٍٻض ّخًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنخّ ٫ڄخٽ أنٴٔيڂ ٳټخنٌح َّّلٌڅ ٻيْجظيڂ ٳٸْپ ٿيڂ ٿٌ حٯظٔڀظڂ.-

نخ ٬ٗزش ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي ٫ن حٿڄنظَ٘ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷخٽ كيػ - 

 أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّي٩ أٍر٬خ ٷزپ حٿ٨يَ ٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ٫ڀَ -

 كخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿَحُُ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ  - 

 خٿض٫9ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٍؿپ طټٌڅ ٿو ٓخ٫ش ڃن حٿڀْپ ّٸٌڃيخ ٳْنخځ -

 ٫نيخ اٙ ٻظذ ٿو أؿَ ٛٚطو ًٻخڅ نٌڃو ٫ڀْو ٛيٷش طٜيٵ ريخ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ًأرِ ٫ن آلٶ ٫ن حٌٕٓى  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٳٸخٿض9ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس حٿنزِ ٛڀ



   

 

 

Page 94 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ّنخځ أًٿو ًّٸٌځ آهَه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أرٰٞ حٿَؿخٽ اٿَ حهلل حٕٿي حٿوٜڂ.-

ػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كي - 

 رن ِّّي حٿو٤ڄِ ٫ن ڃٌٿَ ٿ٬خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ن٨َص اٿَ ٳَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٢ أً ڃخ ٍأّض ٳَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٷ٢.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃ٬َٔ ًٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٫ن ٫زي  - 

 ن ٗيحى ٫ن ٫خث٘ش9حهلل ر

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَىخ أڅ طٔظَٷِ ڃن حٿ٬ْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ حٿ٬ڄْْ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ّٔظوڀٲ أكيح ًٿٌ ٻخڅ ڃٔظوڀٴخ أكيح -

 ٙٓظوڀٲ أرٌ رټَ أً ٫ڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي ٫ن ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿزغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓظش أٗيَ ٍَّ أڅ ّؤطِ ًٙ ّؤطِ ٳؤطخه ڃڀټخڅ ٳـڀْ -

خٽ ڃن أكيىڄخ ٫ني ٍأٓو ًحٓهَ ٫ني ٍؿڀْو ٳٸخٽ أكيىڄخ ٿڀٔهَ ڃخ رخٿو ٷخٽ ڃ٤زٌد ٷ

٣زو ٷخٽ ٿزْي رن ح٫ٕٜڂ ٷخٽ ٳْڂ ٷخٽ ٳِ ڃ٢٘ ًڃ٘خ٣ش ٳِ ؿٲ ٣ڀ٬ش ًٻَ ٳِ رجَ 

ًًٍحڅ طلض ٫ٌٍٳش ٳخٓظْٸ٦ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أُ ٫خث٘ش أٿڂ طَّن أڅ حهلل 

أٳظخنِ ٳْڂ حٓظٴظْظو ٳؤطَ حٿزجَ ٳؤڃَ رو ٳؤهَؽ ٳٸخٽ ىٌه حٿزجَ حٿظِ أٍّظيخ ًحهلل ٻخڅ ڃخإىخ 

ء ًٻخڅ ٍإًّ نوڀيخ ٍإًّ حٿْ٘خ٣ْن ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٿٌ أنٺ ٻؤنيخ ط٬نِ أڅ نٸخ٫ش حٿلنخ

 ّظنَ٘ ٷخٽ أڃخ ًحهلل ٷي ٫خٳخنِ حهلل ًأنخ أٻَه أڅ أػَْ ٫ڀَ حٿنخّ َٗح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

َ أنو ٿْوْپ ٿو أنو ّٴ٬پ حٿِ٘ء ًڃخ ّٴ٬ڀو كظَ ٓلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظ-

اًح ٻخڅ ًحص ٌّځ ًىٌ ٫نيىخ ى٫خ حهلل ٫ِ ًؿپ ًى٫خه ػڂ ٷخٽ أ٬َٗص أڅ حهلل أٳظخنِ ٳْڄخ 

حٓظٴظْظو ٳْو ٷڀض ًڃخ ًحٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءنِ ٍؿٚڅ ٳـڀْ 

ڃخ ًؿ٪ حٿَؿپ ٷخٽ أكيىڄخ ٫ني ٍأِٓ ًحٓهَ ٫ني ٍؿڀِ ػڂ ٷخٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو 

ڃ٤زٌد ٷخٽ ڃن ٣زو ٷخٽ ٿزْي رن ح٫ٕٜڂ حٿْيٌىُ ٷخٽ ٳِ ڃخًح ٷخٽ ٳِ ڃ٢٘ ًڃ٘خ٣ش 

ًؿٲ ٣ڀ٬ش ًٻَ ٷخٽ ٳؤّن ىٌ ٷخٽ ٳِ رجَ ًًٍحڅ ٳٌىذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ 
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حٿزجَ ٳن٨َ اٿْيخ ٫ًڀْيخ نوپ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ٫خث٘ش ٳٸخٽ ًحهلل ٿټؤڅ ڃخإىخ ٿنٸخ٫ش حٿلنخء 

ڀيخ ٍإًّ حٿْ٘خ٣ْن ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤكَٷو ٷخٽ ٙ أڃخ أنخ ٳٸي ٫خٳخنِ حهلل ٫ِ ًٿټؤڅ نو

 ًؿپ ًهْ٘ض أڅ أػٌٍ ٫ڀَ حٿنخّ ڃنو َٗح.

َِ ًأنخ أٓڄ٪ ٷخٽ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٫ڄَ رن  -  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ًكيُ ٷَأه ٫ڀ

 أرِ ٓڀڄش ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ڃن حٿـنخرش.ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬َٔ حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤٬ّْنِ حٿ٬َٵ ٳخط٬َٷو ػڂ ّؤهٌه ٳ٠ْ٪ ٳخه ٫ڀَ -

َِ ٤٬ًّْنِ حٗنخء ٳؤَٗد ػڂ ّؤهٌه ٳ٠ْ٪ ٳخه ٫ڀَ ڃ َِ.ڃٌٟ٪ ٳ  ٌٟ٪ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ؿ٬پ حٿ٤ٌحٱ رخٿزْض ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًٍڃِ -

 حٿـڄخٍ ٗٷخڃش ًٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ.

نِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ىًَڅ ٫ن ريّپ رن ڃَْٔس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٫خث٘ش9

 أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳًَف ًٍّلخڅ َّٳ٪ حٿَحء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي  - 

 ىٌ ّوخٛڂ ٳِ أٍٝ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9حٿَكڄن أنو ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ً

ّخ أرخ ٓڀڄش حؿظنذ حٍٕٝ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٧ڀڂ ٷْي ٗزَ ڃن -

 حٍٕٝ ٣ٌٷو ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن ٓز٪ أٍْٟن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًانو ٿزْن كخٷنظِ ًًحٷنظِ ٳٚ أٻَه ٗيس حٿڄٌص ڃخص ٌٍٓٽ -

 ٕكي أريح ر٬ي ڃخ ٍأّض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًأرٌ ن٠َس ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ ٫ن ِّّي رن ٫زي  - 

 ٷخٿض9 حهلل رن أٓخڃش ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن ٫خث٘ش

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿڄئڃن ّيٍٹ رلٔن هڀٸو ىٍؿخص ٷخثڂ -

 حٿڀْپ ٛخثڂ حٿنيخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٫ن ڃٌَٓ رن َٓؿْ  - 

 ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

٫ًنيه ٷيف ٳْو ڃخء ٳْيهپ ّيه ٳِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّڄٌص -
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 حٿٸيف ػڂ ّڄٔق ًؿيو رخٿڄخء ػڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ أ٫نِ ٫ڀَ ٓټَحص حٿڄٌص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ حٿڀْغ ٫ن ى٘خځ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ روڄْ ٓـيحص ٙ ّـڀْ رْنين كظَ ّـڀْ -

 ِ حٿوخڃٔش ػڂ ّٔڀڂ.ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ رن أرِ حٿٴَحص  - 

٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ 

 أهزَطو

٫ڀْو ًٓڀڂ  أنيخ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٤خ٫ٌڅ ٳؤهزَىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

أنو ٻخڅ ٫ٌحرخ ّز٬ؼو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ڃن ّ٘خء ٳْـ٬ڀو حهلل ٫ِ ًؿپ ٍكڄش ٿڀڄئڃنْن 

ٳڀْْ ڃن ٫زي ّٸ٪ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳْو ٳْڄټغ ٳِ رڀيه ٛخرَح ڃلظٔزخ ٬ّڀڂ أنو ٿڂ ّٜزو اٙ ڃخ 

 ٻظذ حهلل ٫ِ ًؿپ اٙ ٻخڅ ٿو ڃؼپ أؿَ حٿ٘يْي.

حًى ٬ّنِ حرن أرِ حٿٴَحص ٫ن ارَحىْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ى - 

 ڃْڄٌنش حٿٜخثٮ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ًىِ ڃ٬ظَٟش رْن ّيّو ًٷخٽ أٿْْ ىن أڃيخطټڂ -

 ًأهٌحطټڂ ٫ًڄخطټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ  - 

 ن آلٶ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9رټَ ر

ٿڄخ ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش حٗظټَ أٛلخرو ًحٗظټَ أرٌ رټَ ٫ًخڃَ رن -

ٳيَْس ڃٌٿَ أرِ رټَ ًرٚٽ ٳخٓظؤًنض ٫خث٘ش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٫ْخىطيڂ ٳؤًڅ 

 ٿيخ ٳٸخٽ ٕرِ رټَ ٻْٲ طـيٹ ٳٸخٽ9

 َة ڃٜزق ٳِ أىڀو * ًحٿڄٌص أىنَ ڃن َٗحٹ ن٬ڀوٻپ حڃ

 ًٓؤٿض ٫خڃَح ٳٸخٽ9

 انِ ًؿيص حٿڄٌص ٷزپ ًًٷو * اڅ حٿـزخڅ كظٴو ڃن ٳٌٷو

 ًٓؤٿض رٚٙ ٳٸخٽ9

 ّخ ٿْض ٬َُٗ ىپ أرْظن ٿْڀش * رٴؾ ًكٌٿِ أًهَ ًؿڀْپ

نخ ٳؤطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رٸٌٿيڂ ٳن٨َ اٿَ حٿٔڄخء ًٷخٽ حٿڀيڂ كزذ اٿْ

حٿڄيّنش ٻڄخ كززض اٿْنخ ڃټش أً أٗي حٿڀيڂ رخٍٹ ٿنخ ٳِ ٛخ٫يخ ًٳِ ڃيىخ ًحنٸپ ًرخءىخ اٿَ 

 ڃي٬ْش ًىِ حٿـلٴش ٻڄخ ٫ُڄٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٫ڄخٍس  - 

ٿَكڄن كيػظو رن أرِ ٳًَس أڅ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ كيػو أڅ ٫ًَس كيػو أڅ ٫ڄَس رنض ٫زي ح

 أڅ ٫خث٘ش كيػظيخ
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ُنض حٕڃش ٳخؿڀيًىخ ًاڅ ُنض ٳخؿڀيًىخ ًاڅ -

 ُنض ٳخؿڀيًىخ ػڂ ر٬ٌْىخ ًٿٌ ر٠ٴَْ ًحٿ٠ٴَْ حٿلزپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫ٸْپ  - 

 س ٫ن ٫خث٘ش٫9ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټزَ ٳِ حٿ٬ْيّن ٓز٬خ ًهڄٔخ ٷزپ حٿٸَحءس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس رن َّٗق ٷخٽ كيػنِ نخٳ٪  - 

رن ٓڀْڄخڅ أڅ ڃلڄي رن أرِ ٛخٿق كيػو ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ڂ طٸٌٽ٫9ڀْو ًٓڀ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗڃخځ ٟخڃن ًحٿڄئًڅ ڃئطڄن ٳؤٍٗي حهلل حٗڃخځ ٫ًٴخ -

 ٫ن حٿڄئًڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن  - 

أرِ كزْذ ٫ن ڃٌَٓ رن ٬ْٓي رن ُّي رن ػخرض ٫ن هزْذ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن 

 خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض٫9

٣َٷظنِ حٿل٠ْش ڃن حٿڀْپ ًأنخ اٿَ ؿنذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظؤهَص ٳٸخٽ -

 ڃخ ٿٺ أنٴٔض ٷخٿض ٙ ًٿټنِ ك٠ض ٷخٽ ٳ٘يُ ٫ڀْٺ أُحٍٹ ػڂ ٫ٌىُ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫ٸْپ رن هخٿي ٫ن حرن - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿيَ ٳْيخ رخٿٸَحءس ٬ّنِ ٳِ حٿټٌٔٱ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٌٕٓى ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ حؿ٬ڀٌح ڃن ٛٚطټڂ ٳِ رٌْطټڂ ًٙ -

 ٬ڀٌىخ ٫ڀْټڂ ٷزٌٍح.طـ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 

 حٌٕٓى ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ هيّـش ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٍٷش رن نٌٳپ ٳٸخٽ ٷي ٍأّظو ٳِ حٿڄنخځ -

 ٫ڀْو ػْخد رْخٝ.ٳَأّض ٫ڀْو ػْخرخ رْٞ ٳؤكٔزو ٿٌ ٻخڅ ڃن أىپ حٿنخٍ ٿڂ ّټن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ كيػنخ حرن أرٌ ًىذ ٷخٽ  - 

أهزَنِ ٫ڄًَ أڅ رټَ رن ٌٓحىس كيػو أڅ ِّّي رن أرِ ِّّي كيػو ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن 

 ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ـٍِ رټپ ٫ڄڀنخ ىڀټنخ اًح ٳزڀٮ أڅ ٍؿٚ طٚ ىٌه حّٓش ڃن ٬ّڄپ ٌٓءح ّـِ رو ٷخٽ انخ ٿن-

ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ ّـٍِ رو حٿڄئڃنٌڅ ٳِ حٿينْخ ٳِ ڃْٜزش 

 ٳِ ؿٔيه ٳْڄخ ّئًّو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ ًڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٙ كيػنخ حرن  - 

ّٔخٍ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ  ًىذ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄًَ أڅ أرخ حٿن٠َ كيػو ٫ن ٓڀْڄخڅ رن

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٷخٿض9

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٢ ڃٔظـڄخ ٟخكټخ ٷخٽ ڃ٬خًّش ٟلټخ كظَ -

أٍٍ ڃنو ٿيٌحطو انڄخ ٻخڅ ّزظٔڂ ًٷخٿض ٻخڅ اًح ٍأٍ ٯْڄخ أً ٍّلخ ٫َٱ ًٿٺ ٳِ ًؿيو 

أڅ ّټٌڅ ٳْو حٿڄ٤َ ًأٍحٹ اًح ٍأّظو ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿنخّ اًح ٍأًح حٿْٰڂ ٳَكٌح ٍؿخء 

٫َٳض ٳِ ًؿيٺ حٿټَحىْش ٷخٿض ٳٸخٽ9 ّخ ٫خث٘ش ڃخ ّئڃنِ أڅ ّټٌڅ ٳْو ٫ٌحد ٷي ٫ٌد 

 ٷٌځ رخٿَّق ًٷي ٍأٍ ٷٌځ حٿ٬ٌحد ٳٸخٿٌح ىٌح ٫خٍٝ ڃڄ٤َنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ كِْ رن ٫زي حهلل  - 

 ي حٿَكڄن حٿلزڀَ كيػو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9أڅ أرخ ٫ز

أنيخ ٣َٷظيخ حٿل٠ْش ڃن حٿڀْپ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳؤٗخٍص اٿَ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؼٌد ًٳْو ىځ ٳؤٗخٍ اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ڂ أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ ًىٌ ٳِ حٿٜٚس حٯٔڀْو ٳٰٔڀض ڃٌٟ٪ حٿيځ ػ

 حٿؼٌد ٳٜڀَ ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس رن  - 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّلَځ ڃن حٿَٟخ٫ش ڃخ ّلَځ ڃن حٿٌٙىس.-

كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش ٫ن حرن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ حڃَأس نټلض رَْٰ اًڅ ًٿْيخ ٳنټخكيخ رخ٣پ ٳبڅ -

 و.أٛخريخ ٳڀيخ ڃيَىخ رڄخ أٛخد ڃن ٳَؿيخ ًاڅ حٗظـًَح ٳخٿٔڀ٤خڅ ًٿِ ڃن ٙ ًٿِ ٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٌٕٓى أنو ٓڄ٪  - 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ ّليع ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ حٿټخٳَ ڃن ٻٴخٍ ٷَّٖ ّڄٌص ٳْزټْو أىڀو -

 ٿٌُ ٳِّْيه حهلل ٫ٌحرخ رڄخ ّٸٌٿٌڅ.ٳْٸٌٿٌڅ حٿڄ٬٤ڂ حٿـٴخڅ حٿڄٸخطپ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٌٕٓى أنو ٓڄ٪  - 

 ٫ًَس ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًٻَ ٍؿپ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روَْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ أًٿڂ طًَه ّظ٬ڀڂ حٿٸَآڅ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٌٕٓى أنو ٓڄ٪ كيػنخ  - 

 ٫ًَس ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ نٴِٔ هزْؼش ًٿټن ّٸٌٽ نٴِٔ ٿٸٔش.-
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ٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿٌٿْي رن أرِ حٿ - 

 ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ّليع ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ هَْ ٳِ ؿڄخ٫ش حٿنٔخء اٙ ٳِ ڃٔـي أً ٳِ -

 ؿنخُس ٷظْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ًٓڀڂ اًح رٸِ ٫َ٘ ڃن ٍڃ٠خڅ ٗي ڃجٍِه ًح٫ظِٽ أىڀو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي رن أرِ ىخٗڂ ٛخكذ  - 

 حٿَڃخڅ ٫ن أرِ ڃـڀِ ٫ن حٿلَع رن ٫ٌٱ ٫ن ٫خث٘ش

 أنيخ ٓجڀض ٫ن حٿـنخرش ٷخٿض ٻنض أٳَٹ حٿـنخرش ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًّلَْ رن آلٶ ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ  - 

 هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 أطيًٍڅ ڃن حٿٔخرٸٌڅ اٿَ ٧پ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ -

حٿلٶ ٷزڀٌه ًاًح ٓجڀٌه رٌٿٌه ًكټڄٌح حٿٸْخڃش ٷخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ حٿٌّن اًح أ٤٫ٌح 

 ٿڀنخّ ٻلټڄيڂ ٕنٴٔيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫زي حهلل رن ڃ٬خًّش حٿِرَُْ ٷيځ ٫ڀْنخ ڃټش  - 

 كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ ٻخڅ ٫ًَس ّٸٌٽ ٿ٬خث٘ش9

ڃن ٫ڀڄٺ ّخ أڃظخه ٙ أ٫ـذ ڃن ٳيڄٺ أٷٌٽ ًُؿش ٌٍٓٽ حهلل ًرنض أرِ رټَ ًٙ أ٫ـذ -

رخٿ٬َ٘ ًأّخځ حٿنخّ أٷٌٽ حرنش أرِ رټَ ًٻخڅ أ٫ڀڂ حٿنخّ أً ڃن أ٫ڀڂ حٿنخّ ًٿټن أ٫ـذ 

ڃن ٫ڀڄٺ رخٿ٤ذ ٻْٲ ىٌ ًڃن أّن ىٌ ٷخٿض ٳ٠َرض ٫ڀَ ڃنټزو ًٷخٿض9 أُ ٫َّش اڅ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔٸڂ ٫ني آهَ ٫ڄَه ٳټخنض طٸيځ ٫ڀْنخ ًٳٌى حٿ٬َد ڃن 

 ن٬خص ًٻنض أ٫خٿـيخ ٿو ٳڄن ػڂ.ٻپ ًؿش ٳظن٬ض ٿو حٕ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٓخڃش ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃٚثټظو ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ ّٜڀٌڅ -

 ٫ڀَ حٿٌّن ّٜڀٌڅ حٿٜٴٌٱ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ كيػنخ  - 

 ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 څ ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش

٫ِ ًؿپ ٌّځ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 أطيًٍڅ ڃن حٿٔخرٸٌڅ اٿَ ٧پ حهلل -

حٿٸْخڃش ٷخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ حٿٌّن اًح أ٤٫ٌح حٿلٶ ٷزڀٌه ًاًح ٓجڀٌه رٌٿٌه ًكټڄٌح 

 ٿڀنخّ ٻلټڄيڂ ٕنٴٔيڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫زي حهلل رن ڃ٬خًّش حٿِرَُْ ٷيځ ٫ڀْنخ ڃټش  - 

 كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ ٻخڅ ٫ًَس ّٸٌٽ ٿ٬خث٘ش9

ظخه ٙ أ٫ـذ ڃن ٳيڄٺ أٷٌٽ ًُؿش ٌٍٓٽ حهلل ًرنض أرِ رټَ ًٙ أ٫ـذ ڃن ٫ڀڄٺ ّخ أڃ-

رخٿ٬َ٘ ًأّخځ حٿنخّ أٷٌٽ حرنش أرِ رټَ ًٻخڅ أ٫ڀڂ حٿنخّ أً ڃن أ٫ڀڂ حٿنخّ ًٿټن أ٫ـذ 

ڃن ٫ڀڄٺ رخٿ٤ذ ٻْٲ ىٌ ًڃن أّن ىٌ ٷخٿض ٳ٠َرض ٫ڀَ ڃنټزو ًٷخٿض9 أُ ٫َّش اڅ 

ني آهَ ٫ڄَه ٳټخنض طٸيځ ٫ڀْنخ ًٳٌى حٿ٬َد ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔٸڂ ٫

 ٻپ ًؿش ٳظن٬ض ٿو حٕن٬خص ًٻنض أ٫خٿـيخ ٿو ٳڄن ػڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٓخڃش ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًڃٚثټظو ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ ّٜڀٌڅ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ-

 ٫ڀَ حٿٌّن ّٜڀٌڅ حٿٜٴٌٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ  - 

 ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ر٠٬و.-  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ًڀْو ڃ١َ ٫ًڀ

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ڃ٬خًّش حرن آلٶ  كيػنخ - 

 ٫ن ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

 حٓظؤًنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـيخى ٳٸخٽ ؿيخىٻن أً كٔزټن حٿلؾ.-

٤خء رن حٿٔخثذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ - 

 ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻپ أىڀٺ ٷي ىهپ حٿزْض ٯَُْ ٳٸخٽ أٍٓڀِ اٿَ ْٗزش ٳْٴظق ٿٺ حٿزخد -

ٳؤٍٓڀض اٿْو ٳٸخٽ ْٗزش9 ڃخ حٓظ٬٤نخ ٳظلو ٳِ حٿـخىڀْش ًٙ ٳِ حٗٓٚځ رڀْپ ٳٸخٽ حٿنزِ 

 ٫ن رنخء حٿزْض كْن رنٌه. ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀِ ٳِ حٿلـَ ٳبڅ ٷٌڃٺ حٓظٸًَٜح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄنٌٍ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ  - 

 حرن أنْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ ٌّٓٲ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش9

س ًأنخ أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل طيٍٻنِ حٿٜٚ-

ؿنذ ًأنخ أٍّي حٿْٜخځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ طيٍٻنِ حٿٜٚس ًأنخ 

ؿنذ ًأٍّي حٿْٜخځ ٳخٯظٔپ ػڂ أٌٛځ ٳٸخٽ حٿَؿپ انخ ٿٔنخ ڃؼڀٺ ٳٸي ٯٴَ حهلل ٿٺ ڃخ طٸيځ 

ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ًحهلل انِ ٍٕؿٌ أڅ 

  ٫ِ ًؿپ ًأ٫ڀڄټڂ رڄخ أطٸِ.أٻٌڅ أه٘خٻڂ هلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄنٌٍ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿٴ٠ْپ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن نْخٍ حٕٓڀڄِ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٍؿٚ حطز٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أطز٬ٺ ْٕٛذ ڃ٬ٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -
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ڃن رخهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳبنخ ٙ نٔظ٬ْن رڄَ٘ٹ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٳِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طئ

 حٿڄَس حٿؼخنْش طئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ن٬ڂ ٳخن٤ڀٶ ٳظز٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٫ڄَْس ٫ن ىٍس رنض أرِ ٿيذ ٷخٿض9

نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حثظٌنِ رٌٌٟء ٳٔؤٿض ٳخرظيٍص ٻنض ٫ني ٫خث٘ش ٳيهپ حٿ-

َِ ٳٸخٽ  أنخ ٫ًخث٘ش حٿټٌُ ٷخٿض ٳزيٍطيخ ٳؤهٌطو أنخ ٳظٌٟؤ ٳَٳ٪ ٣َٳو أً ٫ْنو أً رَٜه اٿ

أنض ڃنِ ًأنخ ڃنٺ ٷخٿض ٳؤطِ رَؿپ ٳٸخٽ ڃخ أنخ ٳ٬ڀظو ًٿټن ٷْپ ٿِ ٷخٿض ًٻخڅ ٓؤٿو ٫ن 

ن حهلل ٫ِ ًؿپ ًأًٛڀيڂ ٿَكڄو ًًٻَ ٳْو حٿڄنزَ ڃن هَْ حٿنخّ ٳٸخٽ أٳٸييڂ ٳِ ىّ

 َّٗٺ ْٗجْن أهَّن ٿڂ أكٴ٨يڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٬ّنِ أرِ ُّي ٫ن أرِ ٿزخرش حٿ٬ٸْڀِ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ -

 أڅ ٌّٜځ ًٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٻپ ٿْڀش رزنِ حَٓحثْپ ًحٿِڃَ. نٸٌٽ ڃخ َّّي

 أه٘خٻڂ هلل ٫ِ ًؿپ ًأ٫ڀڄټڂ رڄخ أطٸِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄنٌٍ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿٴ٠ْپ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن نْخٍ حٕٓڀڄِ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

ڂ ٳٸخٽ أطز٬ٺ ْٕٛذ ڃ٬ٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ٍؿٚ حطز٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳبنخ ٙ نٔظ٬ْن رڄَ٘ٹ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٳِ 

 حٿڄَس حٿؼخنْش طئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ن٬ڂ ٳخن٤ڀٶ ٳظز٬و.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫زي حهلل - 

 رن ٫ڄَْس ٫ن ىٍس رنض أرِ ٿيذ ٷخٿض9

ٻنض ٫ني ٫خث٘ش ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حثظٌنِ رٌٌٟء ٳٔؤٿض ٳخرظيٍص -

َِ ٳٸخٽ  أنخ ٫ًخث٘ش حٿټٌُ ٷخٿض ٳزيٍطيخ ٳؤهٌطو أنخ ٳظٌٟؤ ٳَٳ٪ ٣َٳو أً ٫ْنو أً رَٜه اٿ

ٿِ ٷخٿض ًٻخڅ ٓؤٿو ٫ن  أنض ڃنِ ًأنخ ڃنٺ ٷخٿض ٳؤطِ رَؿپ ٳٸخٽ ڃخ أنخ ٳ٬ڀظو ًٿټن ٷْپ

حٿڄنزَ ڃن هَْ حٿنخّ ٳٸخٽ أٳٸييڂ ٳِ ىّن حهلل ٫ِ ًؿپ ًأًٛڀيڂ ٿَكڄو ًًٻَ ٳْو 

 َّٗٺ ْٗجْن أهَّن ٿڂ أكٴ٨يڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٬ّنِ أرِ ُّي ٫ن أرِ ٿزخرش حٿ٬ٸْڀِ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

و ًٓڀڂ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ٌّٜځ ًٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٻپ ٿْڀش رزنِ حَٓحثْپ ًحٿِڃَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ رن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 حٿٰٔپ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظٌٟؤ ر٬ي -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ؿخرَ ٫ن ِّّي رن ڃَس ٫ن  - 

 ٿڄْْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ّوڀ٢ ٳِ حٿ٬َّ٘ن حًٕٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن نٌځ ًٛٚس ٳبًح ىهڀض -

 حٿ٬َ٘ ؿي ًٗي حٿڄجٍِ.

٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ كٔن ٫ن أ٬ٗغ - 

 ٫ن أځ ٻڀؼٌځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٳ٬ڀنخه ڃَس ٳخٯظٔڀنخ ٬ّنِ حٿٌُ ّـخڃ٪ ًٙ ّنِٽ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ أَٓحثْپ ٫ن ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ّٸٌٽ9 حٿڀيڂ أكٔنض َهڀٸِ ٳؤكٔن ُهڀٸِ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃ٬خًّش رن آلٶ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٫ڀْټن رخٿزْض ٳبنو ؿيخىٻن.-

رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ى٘خځ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌه حٿينْخ ه٠َس كڀٌس ٳڄن أطْنخه ڃنيخ ْٗجخ ر٤ْذ -

نٴْ ڃنخ ٣ًْذ ٬٣ڄش ًٙ اَٗحه رٌٍٹ ٿو ٳْو ًڃن أطْنخه ڃنيخ ْٗجخ رَْٰ ٣ْذ نٴْ ڃنخ 

 ًرَْٰ ٣ْذ ٬٣ڄش ًاَٗحه ڃنو ٿڂ ّزخٍٹ ٿو ٳْو.

ِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٷخٿض9

ٿڄخ ٻزَص ٌٓىس ًىزض ٌّڃيخ ٿِ ٳټخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٔڂ ٿِ رٌْڃيخ ڃ٪ -

 نٔخثو ٷخٿض ًٻخنض أًٽ حڃَأس طًِؿيخ ر٬يىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى كيػنخ كڄخى رن ِّّي ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڄخ ڃَٝ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْو أٛلخرو ٬ٌّىًنو ٳٸخڃٌح ٳؤًڃؤ اٿْيڂ أڅ -

حٷ٬يًح ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو ٷخٽ حٗڃخځ ّئطڂ رو ٳبًح ٻزَ ٳټزًَح ًاًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٛڀَ 

 ٷخ٫يح ٳٜڀٌح ٷ٬ٌىح ًاًح ٛڀَ ٷخثڄخ ٳٜڀٌح ٷْخڃخ.

ٓلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ حرن ٿي٬ْش ًّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ا - 

 آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّ٪ ٍأٓو ٳِ كـَُ ًأنخ كخثٞ ٳْٸَأ حٿٸَآڅ.-

ٓلٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ ٿي٬ْش ًّلَْ رن ا - 
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 ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطيًٍڅ ڃن حٿٔخرٸٌڅ اٿَ ٧پ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ -

حٿٸْخڃش ٷخٿٌح حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ڀڂ ٷخٽ حٿٌّن اًح أ٤٫ٌح حٿلٶ 

 ٿٌه ًكټڄيڂ ٿڀنخّ كټڄيڂ ٕنٴٔيڂ.ٷزڀٌه ًاًح ٓجڀٌه رٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ًٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ  - 

 حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ؿخء رٚٽ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخطض ٳٚنش ًحٓظَحكض -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ انڄخ ّٔظَّق ڃن ىهپ حٿـنش ًٷخٽ ٷظْزش ڃن ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٯٴَ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٌٕٓى ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٸَ.ڃخ أ٫ـذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ِٗء ڃن حٿينْخ ًٙ أ٫ـزو أكي ٷ٢ اٙ ًً ط-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ حرن  - 

 ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

أنيخ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ڃٌَٓ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ْٛخځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ ٫نو ًٿْو.ٷخٽ ڃن ڃخص ٫ًڀْو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كٌْس أهزَنِ ٓخٿڂ أنو  - 

 ٫َٝ ىٌح حٿليّغ ٫ڀَ ِّّي ٳ٬َٳو أڅ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش9

 خځ ٳڀْٜڄو ٫نو ًٿْو.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أّڄخ ڃْض ڃخص ٫ًڀْو ْٛ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ أهزَنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس  - 

 ًحٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ أ٫ـذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِ٘ء ًٙ أ٫ـزو ِٗء ڃن حٿينْخ اٙ أڅ ّټٌڅ ٳْيخ -

 ًً طٸَ.

ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن  - 

حٿَؿخٽ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو ڃن حٿلټڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٷخٽ ٷخٽ 

 أرِ ٳٌٻَه ٫ن أڃو ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٕهَ ٳٚ ّئً ؿخٍه ًڃن -

ٸپ هَْح أً ٿْٜڄض ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٕهَ ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٕهَ ٳڀْ

 ٳڀْټَځ ْٟٴو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿټڄق رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ  - 

 ٷخٽ أرِ ٌّٻَه ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ىهڀض حڃَأس ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض أُ رؤرِ ًأڃِ انِ حرظ٬ض أنخ ًحرنِ-
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ڃن ٳٚڅ ػڄَ ڃخٿو ٳؤكْٜنخه ًك٘ينخه ٙ ًحٿٌُ أٻَڃٺ رڄخ أٻَڃٺ رو ڃخ أٛزنخ ڃنو ْٗجخ 

اٙ ْٗجخ نؤٻڀو ٳِ ر٤ٌننخ أً ن٬٤ڄو ڃٔټْنخ ٍؿخء حٿزَٻش ٳنٸٜنخ ٫ڀْو ٳـجنخ نٔظٌى٫و ڃخ 

نٸٜنخه ٳلڀٲ رخهلل ٙ ٠ّ٪ ٿنخ ْٗجخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طؤٿِ ؟؟ٙ 

ٚع ڃَحٍ ٷخٽ ٳزڀٮ ًٿٺ ٛخكذ حٿظڄَ ٳـخءه ٳٸخٽ أُ رؤرِ ًأڃِ اڅ ٗجض أٛن٪ هَْح ػ

٬ًٟض ڃخ نٸٌٜح ًاڅ ٗجض ڃن ٍأّ حٿڄخٽ ڃخ ٗجض ٳٌٟ٪ ڃخ نٸٌٜح ٷخٽ أرٌ ٫زي 

 حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حٿلټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٷخٽ أرِ  - 

 خث٘شٌّٻَه ٫ن أڃو ٫ن ٫

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٙ طڄن٬ٌح اڃخء حهلل ڃٔخؿي حهلل ًٿْوَؿن طٴٚص ٷخٿض -

 ٫خث٘ش ًٿٌ ٍأٍ كخٿين حٿٌْځ ڃن٬ين.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش

ز٬ٌْح ػڄخٍٻڂ كظَ ّزيً ٛٚكيخ ًطنـٌ ڃن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٙ ط-

 حٿ٬خىش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ٷخٽ كيػنخ ىَّڂ رن ٓٴْخڅ حٿزـڀِ ٫ن ى٘خځ رن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أطٸِزڀٌڅ حٿٜزْخڅ ٷخٽ ًحهلل ڃخ نٸِزڀيڂ ٷخٽ -

 ٫ِ ًؿپ ن٩ِ ڃنٺ حٿَكڄش.ٙ أڃڀٺ اڅ ٻخڅ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن ِّّي  - 

 ٫ن حرن ٗيخد حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټزَ ٳِ حٿ٬ْيّن ٓز٬خ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ًهڄٔخ -

 ٳِ حٓهَس ٌٍٓ طټزَْطِ حٿَٻ٩ٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ حرن أرِ ُحثيس  - 

 ٫ن أرْو ٫ن هخٿي رن ٓڀڄش حٿڄوًِڃِ ٫ن حٿزيِ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٻپ أكْخنو.-

ْْ رن ًىذ ٫ن ْٗن ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٷ - 

 رنِ ٌٓحءس ٷخٽ9

ٓؤٿض ٫خث٘ش ٷڀض أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أؿنذ ٳٰٔپ ٍأٓو رٰٔپ -

 حؿظِأ رٌٿٺ أځ ّٴْٞ حٿڄخء ٫ڀَ ٍأٓو ٷخٿض9 رپ ٻخڅ ّٴْٞ ٫ڀَ ٍأٓو حٿڄخء.

ِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن أ٬ٗغ حرن أر - 

 حٿ٬٘ؼخء ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿظڀٴض ٳِ حٿٜٚس ٳٸخٽ اهظّٚ ّوظڀٔو حٿ٤ْ٘خڅ -
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 ڃن ٛٚس حٿ٬زي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ ُحثيس ٫ن أرِ كْٜن ٫ن أرِ ٛخٿق  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ. ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀ-  ْو ػٌد ر٠٬و ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ڃٔڀڂ ٬ّنِ حرن هخٿي ٫ن  - 

٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٷخٽ أهزَنِ حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

و ًَُّ ٛيٵ ٳبڅ ڃن ًٙه حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن أڃَ حٿڄٔڀڄْن ْٗجخ ٳؤٍحى رو هَْح ؿ٬پ ٿ-

 نِٔ ًٻَه ًاڅ ًٻَ أ٫خنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوِح٫ِ ًأرٌ ٬ْٓي ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي حرن ڃٔڀڂ رن ّخنٺ  - 

ٷخٽ كيػنخ ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫ٌٱ رن حٿلَع ٷخٽ حٿوِح٫ِ حرن أهِ 

 ٫خث٘ش ٕڃيخ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ّخ ٫خث٘ش اّخٹ ًڃلٸَحص حٿٌنٌد ٳبڅ ٿيخ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ٣خٿزخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن حٿيخى ٫ن ڃٌَٓ  - 

 رن َٓؿْ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٳْو  ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّڄٌص ٫ًنيه ٷيف ٳْو ڃخء ًىٌ ّيهپ ّيه-

 ٳْڄٔق رو ًؿيو ًّٸٌٽ حٿڀيڂ أ٫نِ ٫ڀَ ٓټَحص حٿڄٌص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوِح٫ِ كيػنخ ٿْغ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ أٛلخد ىٌه حٿٌٍٜ ٬ٌّرٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃو ّٸخٽ ٿيڂ أكٌْح ڃخ هڀٸظڂ.-

أرِ كيػنخ ٫زي حهلل حرن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حرن أرِ ْٗزو ٷخٽ كيػنخ حرن حىٍّْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫ًَس 

 ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٓخثٚ ٓؤٽ ٷخٿض ٳؤڃَص حٿوخىځ ٳؤهَؽ ٿو ْٗجخ ٷخٿض ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

٫ڀْٺ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حرن أرِ  ٿيخ ّخ ٫خث٘ش ٙ طلِٜ ٳْلِٜ حهلل

 ْٗزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ًًّي ٫ن أرِ حٓلخٵ ٫ن  - 

 ٫ٍُو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿينْخ ىحٍ ڃن ٙ ىحٍ ٿو ًٿيخ ّـڄ٪ ڃن ٙ ٫ٸپ ٿو.-

كيػنخ كْٔن كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻخڅ ّڄَ رنخ ىٚٽ ًىٚٽ ڃخ ٌّٷي ٳِ رْض ڃن رٌْص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخٍ -
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 ٷخٽ ٷڀض ّخ هخٿش ٳ٬ڀَ أُ ِٗء ٻنظڂ ط٬ٌْ٘څ ٷخٿض ٫ڀَ حٌٕٓىّن حٿظڄَ ًحٿڄخء.

أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ًًّي ٫ن أرِ ٓيپ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ًٍڃخڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ڃٌٿَ ٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ًحٿٌُ ر٬غ ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلٶ ڃخ ٍأٍ ڃنوٚ ًٙ أٻپ هزِح ڃنوٌٙ ڃنٌ -

 ر٬ؼو حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ أڅ ٷزٞ ٷڀض طؤٻڀٌڅ حٿ٬َْ٘ ٷخٿض ٻنخ نٸٌٽ أٱ.

يػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ٤٫خء ٫ن كزْذ ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 أرِ ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ نوَؽ نـخىي ڃ٬ټڂ ٷخٽ9 ٙ ؿيخىٻن حٿلؾ حٿڄزًٍَ ىٌ ٿټَن ؿيخى.-

ن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ حرن حٿٌٿْي كيػنخ حٿَرْ٪ ٫ - 

حٕنٜخٍُ ٷخٽ ًأكٔن حٿؼنخء ٫ڀْو ٷخٽ كيػنِ حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي رن أرِ رټَ أڅ ٫خث٘ش 

 ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ أٓټَ حٿَٰٱ؟؟ ڃنو اًح َٗرظو ٳڄپء حٿټٲ ڃنو كَحځ.-

ّض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ طڄْڀش ّلَْ رن ًحٟق ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ ٍأ - 

أرخ ٫ؼڄخڅ ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ّٸ٠ِ ٫ڀَ رخرو ٷخٽ أرِ ًىٌ حٿٌُ ًٍٍ ٫نو ڃييُ رن ڃْڄٌڅ 

 ًًٍٍ ٫نو ڃ٤َٱ رن ٣َّٲ ًٍرْ٪ رن ٛزْق ًٿْغ رن ٓڀْڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ ٫زخّ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ رن  - 

 ش ٷخٿض٫9زْي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن ٫خث٘

ٳٸيطو ڃن حٿڀْپ ٳبًح ىٌ رخٿزٸْ٪ ٳٸخٽ ٓٚځ ٫ڀْټڂ ىحٍ ٷٌځ ڃئڃنْن ًأنظڂ ٿنخ ٳ١َ ًانخ رټڂ -

 ٙكٸٌڅ حٿڀيڂ ٙ طلَڃنخ أؿَىڂ ًٙ طٴظنخ ر٬يىڂ ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٫زخّ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ارَحىْڂ رن  - 

 ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿٔخثذ ٫ن ٫خث٘ش ٍٳ٬ظو ٷخٿض ٷخٽ9 حٿڄيخؿَ

 ٛٚس حٿٸخ٫ي ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚس حٿٸخثڂ ٯَْ ڃظَر٪.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ كيػنخ كٴٚ رن ڃَْٔس ٫ن ى٘خځ  - 

 رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٫ِ ًؿپ رؤىپ رْض هَْح أىهپ ٫ڀْيڂ حٿَٳٶ. اًح أٍحى حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ن ّلَْ رن  - 

أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ًأهزَنِ أڅ أځ رټَ أهزَطو أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٿ٤يَ انڄخ ىٌ ٫َٵ أً ٷخٽ ٫ًَٵ.ٳِ حٿڄَأس حٿظِ طٍَ ڃخ َّّزيخ ر٬ي ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ حٿٔٴَ  - 

 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ػڂ ّٰظٔپ ػڂ ّٰيًح اٿَ حٿٜٚس ٳؤٓڄ٪ -
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 ٷَحءطو ًٌّٜځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ رن  - 

 كٴٚ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٓڀڄش ّٸٌٽ9

ىهڀض أنخ ًأهٌ ٫خث٘ش ڃن حٿَٟخ٫ش ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٔؤٿيخ أهٌىخ ٫ن ٯٔپ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫ض ربنخء نلٌح ڃن ٛخ٩ ٳخٯظٔڀض ًأٳَٯض ٫ڀَ ٍأٓيخ ػٚػخ 

 نخ ًرْنيخ حٿلـخد.ًرْن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ حرن حٓلخٵ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ رټَ رن  - 

 ٛوَْ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 كَڃٌح ڃن حٿَٟخ٫ش ڃخ طلَڃٌح ڃن حٿٌٙىس.-

رن ڃْڄٌڅ كيػنِ أرٌ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أهزَنِ ڃييُ - 

٫ؼڄخڅ حٕنٜخٍُ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 ڃخ أٓټَ ڃنو حٿَٰٱ؟؟ ٳڄپء حٿټٲ ڃنو كَحځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن حٓلخٵ ٷخٽ أهزَنِ ؿ٬ٴَ رن ٻْٔخڅ ٫ن  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9آڃنش حٿٸْْٔش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ ٷخٽ 

 ٙ طَ٘رٌح اٙ ٳْڄخ أًٻت ٫ڀْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ  - 

 حٿـٌُحء ٫ن ٫خث٘ش

أنيخ ٻخنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڀ٬نض ر٬َْح ٿيخ ٳؤڃَ رو حٿنزِ ٛڀَ -

 َّى ًٷخٽ ٙ ّٜلزنِ ِٗء ڃڀ٬ٌڅ.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ًحْٕٗذ ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ًحٓلخٵ  - 

رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ حْٕٗذ كيػنخ هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن 

 ٫خث٘ش

ثٞ ٳْٸَأ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّ٪ ٍأٓو ٳِ كـَىخ ًىِ كخ-

 حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ  - 

 ٫ن ِّّي رن رخرنٌّ ٫ن ٫خث٘ش اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳِ حٿَؿپ ّزخَٗ حڃَأطو ًىِ كخثٞ ٷخٽ9 ٿو ڃخ ٳٌٵ حُٕحٍ.-

يػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ك - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٟ٪ ٿلٔخڅ ڃنزَح ٳِ حٿڄٔـي ّنخٳق ٫نو رخٿ٬َ٘ ػڂ -

ّٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْئّي كٔخڅ رًَف حٿٸيّ ّنخٳق 
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 ٫ن ٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ حٿٸخٓڂ ٬ّنِ حرن حٿٴ٠پ كيػنخ ڃلڄي رن  - 

 ٫ڀِ ٷخٽ9

ٻخنض ٫خث٘ش طيحّن ٳٸْپ ٿيخ ڃخ ٿٺ ًٿڀَيّن ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

زي ٻخنض ٿو نْش ٳِ أىحء ىّنو اٙ ٻخڅ ٿو ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ٌڅ ٳؤنخ أٿظڄْ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ٫

 ًٿٺ حٿ٬ٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 ٍؿپ كيػو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حٿ٤ْذ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو ڃن حٿينْخ ػٚػش حٿ٬٤خځ ًحٿنٔخء ً-

 ٳؤٛخد ػنظْن ًٿڂ ّٜذ ًحكيس أٛخد حٿنٔخء ًحٿ٤ْذ ًٿڂ ّٜذ حٿ٬٤خځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ أرٌ أًّْ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ  - 

 ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٻظذ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو أؿَ ڃخ ڃن حڃَة طټٌڅ ٿو ٛٚس رخٿڀْپ ٳْٰڀزو ٫ڀْيخ نٌځ اٙ-

 ٛٚطو ًٻخڅ نٌڃو ًٿٺ ٛيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ أرٌ أًّْ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن  - 

 ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٪ ٌٛص ٛزِ ّزټِ ٳٸخٽ ڃخ ٿٜزْټڂ ىٌح ّزټِ ٳيٚ -

 حٓظَٷْظڂ ٿو ڃن حٿ٬ْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أهزَنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 

 رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ رن كزْذ رن ىني حٕٓڀڄِ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أهٌ حٿٔز٪ حًٕٽ ٳيٌ كزَ.-

ن أرِ حٿِنخى ٫ن ح٫َٕؽ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ حر - 

ىََّس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًىٌح أٍٍ أڅ ٳْو ٫ن أرْو 

 ٫ن ح٫َٕؽ ًٿټن ٻٌح ٻخڅ ٳِ حٿټظخد ٳٚ أىٍُ أٯٴڀو أرِ أً ٻٌح ىٌ ڃَٓپ.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٓيْپ ٫ - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 طلًَح ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِ حٿٌطَ ڃن حٿ٬َ٘.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ ڃخٿٺ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿڄٸزَُ أڅ أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أهزَه ٷخٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٓؤٿض حٿْٔيس ٫خث٘ش ٻْٲ ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل -
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ٳٸخٿض ڃخ ٻخڅ ِّّي ٳِ ٍڃ٠خڅ ًٙ ٳِ ٯَْه ٫ڀَ اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ّٜڀِ أٍر٬خ ٳٚ 

طٔؤٽ ٫ن ٣ٌٿين ًكٔنين ػڂ ّٜڀِ أٍر٬خ ٳٚ طٔؤٽ ٫ن كٔنين ٣ًٌٿين ػڂ ّٜڀِ ػٚػخ 

 ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطنخځ ٷزپ أڅ طٌطَ ٷخٽ ّخ ٫خث٘ش اڅ ٫ْنِ طنخځ ًٙ ّنخځ

 ٷڀزِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن  - 

 ٷ٢ْٔ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أڅ ّنظٴ٪ رـڀٌى حٿڄْظش اًح ىرٰض.-

ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أهزَنِ - 

 رن كټْڂ ٫ن أرِ ٌّنْ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٷخٽ9

أڃَطنِ ٫خث٘ش أڅ أٻظذ ٿيخ ڃٜلٴخ ٷخٿض اًح رڀٰض اٿَ ىٌه حّٓش كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص -

َِ كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص ًحٿٜٚس  ًحٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ ٳآًنِ ٳڀڄخ رڀٰظيخ آًنظيخ ٳؤڃڀض ٫ڀ

ٷخنظْن ٷخٿض ٓڄ٬ظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿ٤ٌَٓ ًٛٚس حٿ٬َٜ ًٷٌڃٌح هلل 

 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنِ أرٌ كٍِس  - 

 حٿٸخٙ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ٫ظْٶ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ؼخڅ.ٙ ّٜڀْن أكيٻڂ رل٠َس حٿ٬٤خځ ًٙ ًىٌ ّيحٳ٬و حٕهز-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓلخٵ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ  - 

حٿِىَُ ڃن آٽ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش 

 ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٷزپ أڅ طٌطَ ٷخٽ  څ كٔنين ٣ًٌٿين ػڂ ّٜڀِ ػٚػخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطنخځ

 ّخ ٫خث٘ش اڅ ٫ْنِ طنخځ ًٙ ّنخځ ٷڀزِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن  - 

 ٷ٢ْٔ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أڅ ّنظٴ٪ رـڀٌى حٿڄْظش اًح ىرٰض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩  - 

 رن كټْڂ ٫ن أرِ ٌّنْ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٷخٽ9

أڃَطنِ ٫خث٘ش أڅ أٻظذ ٿيخ ڃٜلٴخ ٷخٿض اًح رڀٰض اٿَ ىٌه حّٓش كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص -

َِ كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص ًحٿٜٚس  ًحٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ ٳآًنِ ٳڀڄخ رڀٰظيخ آًنظيخ ٳؤڃڀض ٫ڀ

حٿ٤ٌَٓ ًٛٚس حٿ٬َٜ ًٷٌڃٌح هلل ٷخنظْن ٷخٿض ٓڄ٬ظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنِ أرٌ كٍِس  - 

 حٿٸخٙ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ٫ظْٶ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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  ّٜڀْن أكيٻڂ رل٠َس حٿ٬٤خځ ًٙ ًىٌ ّيحٳ٬و حٕهزؼخڅ.ٙ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓلخٵ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ  - 

حٿِىَُ ڃن آٽ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش 

 ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٯَْ أڃَنخ ٳيٌ ڃَىًى.ڃن ٛن٪ أڃَح ڃن -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن  - 

 ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٳَحٕ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىڃخ ًكٌ٘ه ٿْٲ.-

ڃنٌٍٜ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ ٫ن  - 

 حٿَكڄن ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٗز٪ حٿنخّ ڃن حٌٕٓىّن حٿڄخء ًحٿظڄَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ڃ٬خًّش رن  - 

 ٛخٿق حٿل٠َڃِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٷخٽ9

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ ڃن أًٽ حٿڀْپ أً ڃن آهَه ٳٸخٿض ٻپ ٓؤٿض ٫خث٘ش أٻخڅ -

ًٿٺ ٻخڅ ّٴ٬پ ٍرڄخ أًطَ أًٽ حٿڀْپ ًٍرڄخ أًطَ آهَه ٷڀض حٿلڄي هلل حٿٌُ ؿ٬پ ٳِ حٕڃَ 

٬ٓش ٷڀض ٻْٲ ٻخنض ٷَحءطو َّٔ أً ّـيَ ٷخٿض ٻپ ًٿٺ ٻخڅ ّٴ٬پ ٍرڄخ أَٓ ًٍرڄخ ؿيَ 

٬ٓش ٷخٽ ٷڀض ٻْٲ ٻخڅ ّٜن٪ ٳِ حٿـنخرش أٻخڅ ٷخٽ ٷڀض حٿلڄي هلل حٿٌُ ؿ٬پ ٳِ حٕڃَ 

ّٰظٔپ ٷزپ أڅ ّنخځ أً ّنخځ ٷزپ أڅ ّٰظٔپ ٷخٿض ٻپ ًٿٺ ّٴ٬پ ٍرڄخ حٯظٔپ ٳنخځ ًٍرڄخ 

 طٌٟؤ ًنخځ ٷڀض حٿلڄي هلل حٿٌُ ؿ٬پ ٳِ حٕڃَ ٬ٓش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن  - 

 ن ٫زي حهلل ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9حٿڄ٤ڀذ ر

ڃخ ڃن نزِ اٙ طٸزٞ نٴٔو ػڂ ٍَّ حٿؼٌحد ػڂ طَى اٿْو ٳْوَْ رْن أڅ َّى اٿْو اٿَ أڅ -

ّڀلٶ ٳټنض ٷي كٴ٨ض ًٿٺ ڃنو ٳبنِ ٿڄٔنيطو اٿَ ٛيٍُ ٳن٨َص اٿْو كظَ ڃخٿض ٫نٸو 

اٿْو كظَ حٍطٴ٪ ٳن٨َ ٷخٿض ٷڀض حًڅ ًحهلل ٳٸڀض ٷي ٷ٠َ ٷخٿض ٳ٬َٳض حٿٌُ ٷخٽ ٳن٨َص 

ٙ ّوظخٍنخ ٳٸخٽ ڃ٪ حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ ٳِ حٿـنش ڃ٪ حٿٌّن أن٬ڂ حهلل ٫ڀْيڂ ڃن حٿنزْْن 

 ًحٿٜيّٸْن اٿَ آهَ حّٕش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ  - 

ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ 

 ًٓڀڂ9

 ڃن كڄپ ڃن أڃظِ ىّنخ ػڂ ؿيي ٳِ ٷ٠خثو ٳڄخص ًٿڂ ّٸ٠و ٳؤنخ ًٿْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنِ حٿڄزخٍٹ ٫ن أڃو ٫ن ڃ٬خًس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 حٿ٠لَ أٍر٪ ٍٻ٬خص.ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظِ ڃن -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄئڃپ ٫ن حرن  - 

 أرِ ڃڀټْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ّخ ٫خث٘ش اڅ أًٽ ڃن ّيڀٺ ڃن حٿنخّ ٷٌڃٺ ٷخٿض ٷڀض -

ٖ طٔظلڀْيڂ حٿڄنخّخ ًطنٴْ ٫نيڂ ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحٹ أرنِ طْڂ ٷخٽ ٙ ًٿټن ىٌح حٿلِ ڃن ٷَّ

 أًٽ حٿنخّ ىٚٻخ ٷڀض ٳڄخ رٸخء حٿنخّ ر٬يىڂ ٷخٽ ىڂ ٛڀذ حٿنخّ ٳبًح ىڀټٌح ىڀٺ حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٿِرَْ ٷخٽ  - 

 أهزَنِ ؿخرَ أڅ أځ ٻڀؼٌځ أهزَطو أڅ ٫خث٘ش أهزَطيخ9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٚ ًٿٺ ػڂ حٯظٔٚ ڃنو ٌّڃخ.أنيخ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ  - 

 أڅ أځ ٻڀؼٌځ أهزَطو أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطيخ9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

يػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫خث٘ش9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٜٚس ڃن كْن ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ كظَ طَطٴ٪ ًڃن -

 كْن طٌٜد كظَ طْٰذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ًأرٌ حٿن٠َ  - 

 ذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض٫9ن حرن أرِ ًث

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃخ رْن ٛٚس حٿ٬٘خء حٓهَس اٿَ حٿٴـَ اكيٍ -

٫َ٘س ٍٻ٬ش ّٔڀڂ ٳِ ٻپ حػنْن ًٌّطَ رٌحكيس ًّٔـي ٳِ ٓزلظو رٸيٍ ڃخ ّٸَأ أكيٻڂ 

ٻ٬ظْن روڄْٔن آّش ٷزپ أڅ َّٳ٪ ٍأٓو ٳبًح ٓټض حٿڄئًڅ رخًٕٿَ ڃن أًحنو ٷخځ ٳَٻ٪ ٍ

 هٴْٴظْن ػڂ ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن كظَ ّؤطْو حٿڄئًڅ ٳْوَؽ ڃ٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ّيّو ٫ڀَ ڃ٬َٳش ٳَّ ًىٌ ّټڀڂ ٍؿٚ -

ٳَّ ىكْش حٿټڀزِ ًأنض طټڀڄو ٷخٽ9 ًٍأّض ٷخٿض9 ٷڀض ٍأّظٺ ًح٬ٟخ ّيٹ ٫ڀَ ڃ٬َٳش 

ن٬ڂ ٷخٽ9 ًحٹ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ ّٸَثٺ حٿٔٚځ ٷخٿض ٫ًڀْو حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل 

ًرَٻخطو ؿِحه حهلل هَْح ڃن ٛخكذ ًىهْپ ٳن٬ڂ حٿٜخكذ ًن٬ڂ حٿيهْپ ٷخٽ ٓٴْخڅ حٿيهْپ 

 حٿ٠ْٲ.

خٽ كيػنخ كڄْي رن ڃيَحڅ ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷ - 

 رن َّْٓن ٫ن ٫ڄَحڅ رن ك٤خڅ حٿٔيًِٓ ٫ن ٫خث٘ش

أنيخ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٫ڀَ حٿنٔخء ؿيخى ٷخٽ حٿلؾ -
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 ًحٿ٬ڄَس ىٌ ؿيخى حٿنٔخء.

٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿ٬ٚء حٿٔنِ  - 

 حٿٸْْ ٷخٽ كيػنِ ٛخٿق رن َٓؽ كيػنِ ٫ڄَحڅ رن ٷل٤خڅ

ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٌحٻَطيخ كظَ ًٻَنخ حٿٸخِٟ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْؤطْن ٫ڀَ حٿٸخِٟ حٿ٬خىٽ ٌّځ حٿٸْخڃش ٓخ٫ش ّظڄنَ أنو ٿڂ ّٸ٠ِ رْن 

 حػنْن ٳِ ٫ڄَه ٷ٢.

أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّٸٌٽ ٿَؿپ ڃخ حٓڄٺ ٳٸخٽ ٗيخد ٳٸخٽ أنض ى٘خځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ٳَؽ رن ٳ٠خٿش ٫ن ڃلڄي  - 

حٿِرْيُ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻنض ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رن حٿٌٿْي 

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ّخ ٫خث٘ش ٿٌ ٻخڅ ٫نينخ ڃن ّليػنخ ٷخٿض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ أر٬غ اٿَ أرِ رټَ ٳٔټض -

ػڂ ٷخٽ ٿٌ ٻخڅ ٫نينخ ڃن ّليػنخ ٳٸڀض أٙ أر٬غ اٿَ ٫ڄَ ٳٔټض ٷخٿض ػڂ ى٫خ ًْٛٴخ رْن 

خٿض ٳبًح ٫ؼڄخڅ ّٔظؤًڅ ٳؤًڅ ٿو ٳيهپ ٳنخؿخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ّيّو ٳٔخٍه ٳٌىذ ٷ

ًٓڀڂ ٣ٌّٚ ػڂ ٷخٽ9 ّخ ٫ؼڄخڅ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃٸڄٜٺ ٷڄْٜخ ٳبڅ أٍحىٹ حٿڄنخٳٸٌڅ ٫ڀَ 

 أڅ طوڀ٬و ٳٚ طوڀ٬و ٿيڂ ًٙ ٻَحڃش ّٸٌٿيخ ٿو ڃَطْن أً ػٚػخ.

ػنخ كَد رن ٗيحى ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حرن ىحًى ٷخٽ كي - 

رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ حٿل٠َڃِ رن ٙكٶ أڅ ًٻٌحڅ أرخ ٛخٿق أهزَه أڅ ٫خث٘ش 

 أهزَطو ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أرټِ ٳٸخٽ ٿِ ڃخ ّزټْٺ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل - ىهپ ٫ڀ

خٽ ًأنخ كِ ًٻَص حٿيؿخٽ ٳزټْض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ّوَؽ حٿيؿ

ٻٴْظټڄٌه ًاڅ ّوَؽ حٿيؿخٽ ر٬يُ ٳبڅ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٿْْ رؤ٫ٌٍ انو ّوَؽ ٳِ ّيٌىّش 

أٛزيخڅ كظَ ّؤطِ حٿڄيّنش ٳْنِٽ نخكْظيخ ًٿيخ ٌّڃجٌ ٓز٬ش أرٌحد ٫ڀَ ٻپ نٸذ ڃنيخ 

ڃڀټخڅ ٳْوَؽ اٿْو َٗحٍ أىڀيخ كظَ حٿ٘خځ ڃيّنش رٴڀ٤ْٔن رزخد ٿي ًٷخٽ أرٌ ىحًى ڃَس 

رخد ٿي ٳْنِٽ ٫َْٔ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳْٸظڀو ػڂ ّڄټغ ٫َْٔ ٫ڀْو حٿٔٚځ كظَ ّؤطِ ٳڀ٤ْٔن 

 ٳِ حٍٕٝ أٍر٬ْن ٓنش اڃخڃخ ٫يٙ ًكټڄخ ڃٸ٤ٔخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٷخٽ  - 

 ڂ ّٸٌٽ9كيػنخ حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

انڄخ ؿ٬پ حٿ٤ٌحٱ رخٿټ٬زش ًرْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًٍڃِ حٿـڄخٍ؟؟ ٗٷخڃش ًٻَ حهلل ٫ِ -

 ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ كزْذ حٿڄ٬ڀڂ ٫ن  - 
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 ِّّي أرِ حٿڄيِځ ٫ن أرِ ىََّس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 خٽ ٗزَ ٷخٿض ٷڀض اًڅ طوَؽ ٌٓٷين ٷخٽ ٳٌٍح٩.ٳِ ًٌّٽ حٿنٔخء ٷ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ًٻَ ؿييح ّټٌڅ رْن ّيُ حٿيؿخٽ ٳٸخٿٌح9 أُ حٿڄخٽ هَْ ٌّڃجٌ ٷخٽ ٯٚځ ٗيّي ّٔٸِ أىڀو -

أڃخ حٿ٬٤خځ ٳڀْْ ٷخٿٌح ٳڄخ ٬٣خځ حٿڄئڃنْن ٌّڃجٌ ٷخٽ حٿظٔزْق ًحٿظٸيّْ ًحٿظلڄْي حٿڄخء ً

 ًحٿظيڀْپ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳؤّن حٿ٬َد ٌّڃجٌ ٷخٽ9 حٿ٬َد ٌّڃجٌ ٷڀْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٷخٽ ٫ٴخڅ أنزؤنخ  - 

 حٿڄ٬نِ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ نٴَ ڃن حٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ ٳـخء ر٬َْ -

ٳٔـي ٿو ٳٸخٽ أٛلخرو9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل طٔـي ٿٺ حٿزيخثڂ ًحٿ٘ـَ ٳنلن أكٶ أڅ نٔـي ٿٺ 

ٳٸخٽ9 أ٫زيًح ٍرټڂ ًأٻَڃٌح أهخٻڂ ًٿٌ ٻنض آڃَح أكيح أڅ ّٔـي ٕكي ٕڃَص حٿڄَأس أڅ 

څ طنٸپ ڃن ؿزپ أٛٴَ اٿَ ؿزپ أٌٓى ًڃن ؿزپ أٌٓى اٿَ ؿزپ طٔـي ٿًِؿيخ ًٿٌ أڃَىخ أ

 أرْٞ ٻخڅ ّنزِٰ ٿيخ أڅ طٴ٬ڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن ٫خث٘ش

٬خص ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌځ ٳِ ٛٚس حّٓخص ٳَْٻ٪ ػٚع ٍٻ-

 ّٔـي ػڂ َّٻ٪ ػٚع ٍٻ٬خص ػڂ ّٔـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٻؼَْ ٷخٽ كيػنخ حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

هٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ـيَ رخٿٸَحءس ًأ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ حٿڄٜڀَ ٳټزَ ًٻزَ حٿنخّ ػڂ ٷَأ ٳ

ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ػڂ ٷخځ ٳٸَأ ٳؤ٣خٽ حٿٸَحءس ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ 

ٍٳ٪ ٍأٓو ػڂ ٓـي ػڂ ٷخځ ٳٴ٬پ ٳِ حٿؼخنْش ڃؼپ ًٿٺ ػڂ ٷخٽ اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ آّظخڅ ڃن 

 ٳبًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٳخٳ٫ٌِح اٿَ حٿٜٚس. آّخص حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّنؤٴخڅ ٿڄٌص أكي ًٙ ٿلْخطو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ىًٌس حٿٴ٬َِّ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ٫ڄًَ رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أځ ىٚٽ كيػظو أنيخ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ًح ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٯْڄخ اٙ ٍأّض ٳِ ًؿيو حٿيْؾ ٳب-

 أڃ٤َص ٓټن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٲ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي  - 

 حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٳ٨ننض أنو ّؤطِ ر٬ٞ نٔخثو ٳخطز٬ظو ٳؤطَ حٿڄٸخرَ -
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حٿڀيڂ ٙ طلَڃنخ أؿَىڂ ًٙ طٴظنخ ػڂ ٷخٽ ٓٚځ ٫ڀْټڂ ىحٍ ٷٌځ ڃئڃنْن ًانخ رټڂ ٙكٸٌڅ 

ر٬يىڂ ٷخٿض ػڂ حٿظٴض ٳَآنِ ٳٸخٽ ًّليخ ٿٌ حٓظ٤خ٫ض ڃخ ٳ٬ڀض. ٷخٽ ًٻَه َّٗٺ ڃَس 

أهٍَ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ڃؼڀو.

ٍٹ ٫ن ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخ - 

 ٫ًڀِ رن آلخٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٫خٛڂ ٫ن ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظؤًڅ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿڄَأس ڃنخ ر٬ي أڅ نِٿض ىٌه حّٓش -

طَؿِ ڃن ط٘خء ڃنين ًطئًُ اٿْٺ ڃن ط٘خء ًڃن حرظْٰض ڃڄن ٫ِٿض ٳٚ ؿنخف ٫ڀْٺ. 

َِ ٳبنِ ٙ أٍّي ّخ  ٷخٿض ٳٸڀض ٿيخ ڃخ ٻنض طٸٌٿْن ٿو ٳٸخٿض ٻنض أٷٌٽ ٿو اڅ ٻخڅ ًٿٺ اٿ

 ٌٍٓٽ حهلل أڅ أًػَ ٫ڀْٺ أكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ى٘خځ رن  - 

٫ًَس ٫ًڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٓىس 

 ٷخٿض9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ًىزض ٌّڃِ ٿ٬خث٘ش ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٔڂ ٿيخ -

 ٌّڃيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن حٓلخٵ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن أٓخڃش رن  - 

 ُّي ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٓڀْڂ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڄَأس طَْْٔ ه٤زظيخ ًطَْْٔ ٛيحٷيخ ًطَْْٔ ٍكڄيخ.اڅ ڃن ّڄن حٿ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن  - 

٫زي حهلل ٫ن ڃٌَٓ رن َٓؿْ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ كټْڂ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن 

 ٫خث٘ش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ٿو أٻپ ڃ٬و حٿ٤ْ٘خڅ ًڃن َٗد ر٘ڄخٿو َٗد ڃ٬و حٿ٤ْ٘خڅ.ڃن أٻپ ر٘ڄخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن حٿيخى ٫ن  - 

 ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن كن٤ذ

أڅ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ر٬غ اٿَ ٫خث٘ش رنٴٸش ًٻٌٔس ٳٸخٿض ٿڀٌَٓٽ انِ ّخ رنِ ٙ أٷزپ ڃن -

َِ ٳَىًه ٳٸخٿض انِ ًٻَص ْٗجخ ٷخٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أكي ْٗجخ ٳڀڄخ هَؽ  ٷخٿض ٍىًه ٫ڀ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش ڃن أ٤٫خٹ ٤٫خء رَْٰ ڃٔؤٿش ٳخٷزڀْو ٳبنڄخ ىٌ ٍُٵ ٫َٟو 

 حهلل ٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن حٿيخى ٫ن  - 

 رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9ڃٌَٓ رن َٓؿْ ٫ن حٿٸخٓڂ 

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّڄٌص ٫ًنيه ٷيف ٳْو ڃخء ًىٌ ّيهپ ّيه ٳْو -

 ٳْڄٔق رو ًؿيو ًّٸٌٽ حٿڀيڂ أ٫نِ ٫ڀَ ٓټَحص حٿڄٌص.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن حٿيخى ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن

طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷزٞ أً ڃخص ًىٌ رْن كخٷنظِ ًًحٷنظِ ٳٚ -

 أٻَه ٗيس حٿڄٌص ٕكي أريح ر٬ي حٿٌُ ٍأّض رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد حرن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن أرْو أڅ ٫ًَس رن  - 

 ليػو ٫ن ٫خث٘شحٿِرَْ ّ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ ٳخ٣ڄش حرنظو ٳٔخٍىخ ٳزټض ػڂ ٓخٍىخ ٳ٠لټض -

ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٳٸڀض ٿٴخ٣ڄش ڃخ ىٌح حٿٌُ ٓخٍٹ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزټْض 

ػڂ ٓخٍٹ ٳ٠لټض ٷخٿض9 ٓخٍنِ ٳؤهزَنِ رڄٌطو ٳزټْض ػڂ ٓخٍنِ ٳؤهزَنِ أنِ أًٽ ڃن 

 ٳ٠لټض. أطز٬و ڃن أىڀو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن رٚٽ ٫ن  - 

 َّٗٺ رن ٫زي حهلل رن أرِ نڄَ ٫ن حرن أرِ ٫ظْٶ ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 اڅ ٳِ طڄَ حٿ٬خٿْش ٗٴخء أً ٷخٽ طَّخٷخ أًٽ رټَس ٫ڀَ -

 حٿَّٶ.

نِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٷخٽ كيػنخ ٛوَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن 

 ٷخٿض9

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٿين اڅ أڃَٻن ٿڄخڃخ ّيڄنِ ر٬يُ ًٿن -

 رن ٫زي حهلل.ّٜزَ ٫ڀْټن اٙ حٿٜخرًَڅ. ًٷخٽ ٷظْزش ٛوَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش كيػنخ هخٿي رن ٓڀْڄخڅ حٿل٠َڃِ ٫ن هخٿي  - 

 رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ؿڀْ ڃـڀٔخ أً ٛڀَ طټڀڂ رټڀڄخص ٳٔؤٿظو -

ٌځ حٿٸْخڃش ًاڅ طټڀڂ رَْٰ ٫خث٘ش ٫ن حٿټڀڄخص ٳٸخٽ اڅ طټڀڂ روَْ ٻخڅ ٣خث٬خ ٫ڀْين اٿَ ّ

 ًٿٺ ٻخڅ ٻٴخٍس ٓزلخنٺ ًرلڄيٹ ٙ اٿو اٙ أنض أٓظٰٴَ حهلل ًأطٌد اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنو ٫ن ٫ڄَ رن أرِ  - 

ٓڀڄش ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٿڄخ نِٿض آّش حٿوْخٍ ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٳٸخٽ9ًٓڀڂ 

ّخ ٫خث٘ش أٍّي أڅ أًٻَ ٿٺ أڃَح ٳٚ طٸ٠ْن ٳْو ْٗجخ ىًڅ أرٌّٺ ٳٸخٿض ًڃخ ىٌ ٷخٿض -

َِ ىٌه حّٓش ّخ أّيخ حٿنزِ ٷپ ًُٕحؿٺ اڅ  ٳي٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأ ٫ڀ

ٻنظن طَىڅ حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس حّٓش ٻڀيخ ٷخٿض9 ٳٸڀض ٷي حهظَص حهلل ٫ِ ًؿپ 

 خٿض ٳٴَف رٌٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ًٌٍٓٿو ٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرِ  - 
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 ٓڀڄش ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ػٌد.-  ٻنض أنخځ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٳَحٕ ًأنخ كخثٞ ٫ًڀ

يػنخ ُٻَّخ حرن ٫يُ ٷخٽ أنزؤنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٌّنْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن أىٍٹ ٓـيس ڃن حٿ٬َٜ ٷزپ أڅ طَٰد حٿ٘ڄْ ًڃن حٿٴـَ ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳٸي -

 أىٍٻيخ.

نزؤنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٷخٽ أ - 

 حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّلَځ ٯٔپ ٍأٓو رو٤ڄَ ًاٗنخڅ -

ًىىنو رِ٘ء ڃن ُّض ٯَْ ٻؼَْ ٷخٿض ًكــنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـش 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ڄَ نٔخءه ٳؤ٫ڄَ نٔخءه ًطَٻنِ ٳٌؿيص ٳِ نٴِٔ 

ًطَٻنِ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٫ڄَص نٔخءٹ ًطَٻظنِ ٳٸخٽ ٿ٬زي حٿَكڄن حهَؽ رؤهظٺ 

ٳڀظ٬ظڄَ ٳ٤ٲ ريخ حٿزْض ًحٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ ٿظٸٚ؟؟ ػڂ حثظنِ ريخ ٷزپ أڅ أرَف ٿْڀش 

 أؿڀِ.حٿلٜزش ٷخٿض ٳبنڄخ أٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلٜزش ڃن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ ًٷخٽ كٌْس أهزَنِ  - 

أرٌ ٛوَ ٫ن حرن ٷ٢ْٔ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رټزٖ أٷَڅ ٤ّؤ ٳِ ٌٓحى ًّن٨َ ٳِ ٌٓحى -

رو ٿ٠ْلِ رو ػڂ ٷخٽ ّخ ٫خث٘ش ىڀڄِ حٿڄيّش ػڂ ٷخٽ حٓظليّيخ رلـَ ًّزَٹ ٳِ ٌٓحى ٳؤطَ 

ٳٴ٬ڀض ػڂ أهٌىخ ًأهٌ حٿټزٖ ٳؤٟـ٬و ػڂ ًرلو ًٷخٽ رٔڂ حهلل حٿڀيڂ طٸزپ ڃن ڃلڄي ًآٽ 

 ڃلڄي ًڃن أڃش ڃلڄي ػڂ ٟلَ رو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ٓڂ رن ڃلڄي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ أٳڀق ٫ن حٿٸخ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٳظڀض ٷٚثي ريڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷڀيىخ ًأ٬َٗىخ ػڂ ًؿييخ اٿَ حٿزْض -

 ًأٷخځ رخٿڄيّنش ٳڄخ كَځ ٫ڀْو ِٗء ٻخڅ ٿو كپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿـٌحد ٷخٽ ٫ڄخٍ رن ٍُّٶ ٫ن ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ  - 

 ٘ش ٷخٿض٫9ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث

 أىٿؾ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿز٤لخء ٿْڀش حٿنٴَ اىٙؿخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أٌّد رن ٫ظزش ٫ن ّلَْ ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ًِّؽ ْٗجخ ڃن رنخطو ؿڀْ اٿَ هيٍىخ -

خٽ اڅ ٳٚنخ ٌّٻَ ٳٚنش ّٔڄْيخ ًّٔڄِ حٿَؿپ حٿٌُ ٌّٻَىخ ٳبڅ ىِ ٓټظض ًُؿيخ ًاڅ ٳٸ
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 ٻَىض نٸَص حٿٔظَ ٳبًح نٸَطو ٿڂ ًِّؿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃلڄي  - 

٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ  حٿظْڄِ ًىٌ حٿ٬ِْ٘ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انيڂ ٿْزټٌڅ ٫ڀْو ًانو ٿ٬ٌْد ٳِ ٷزَه رٌنزو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 نـِ ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ أٷٌٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷپ ٤٫ْ ٍؿپ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

حٿلڄي هلل ٷخٽ حٿٸٌځ ڃخ نٸٌٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷٌٿٌح ٿو َّكڄٺ حهلل ٷخٽ ڃخ أٷٌٽ ٿيڂ ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷپ ّييّټڂ حهلل ًّٜڀق رخٿټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٫ن كزْذ رن أرِ ٫ڄَس  - 

 كيػظنخ ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش أڅ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9ٷخٽ 

ٷڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ نـخىي ڃ٬ٺ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٺ أكٔن حٿـيخى ًأؿڄڀو حٿلؾ كؾ ڃزًٍَ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٳٚ أى٩ حٿلؾ أريح 

 ڀڂ.ر٬ي أڅ ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٛخٿق رن ٫ـٚڅ ٫ن ٫زخى حرن  - 

 ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڄخ طٌٳِ ٬ٓي ًأطِ رـنخُطو أڃَص رو ٫خث٘ش أڅ ّڄَ رو ٫ڀْيخ ٳ٘ٶ رو ٳِ حٿڄٔـي -

حهلل ٛڀَ حهلل  ٳي٫ض ٿو ٳؤنټَ ًٿٺ ٫ڀْيخ ٳٸخٿض ڃخ أ٩َٓ حٿنخّ اٿَ حٿٸٌٽ ڃخ ٛڀَ ٌٍٓٽ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حرن ر٠ْخء اٙ ٳِ حٿڄٔـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ڃلڄي رن ٫زخى رن ٫زي حهلل  - 

 ًٛخٿق رن ٫ـٚڅ ٫ن ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش

زڀٰيخ أڅ ٷي ٷْپ أنيخ أڃَص رـنخُس ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ أڅ ّڄَ ريخ ٫ڀْيخ ٳڄَ ريخ ٫ڀْيخ ٳ-

ٳِ ًٿٺ ٳٸخٿض9 ڃخ أ٩َٓ حٿنخّ اٿَ حٿٸٌٽ ًحهلل ڃخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٫ڀَ ٓيْپ رن ر٠ْخء اٙ ٳِ حٿڄٔـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ أّڄن رن نخرپ ٫ن ٻڀؼٌځ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًٓڀڂ اًح ٷْپ ٿو أڅ ٳٚڅ ًؿ٪ ٙ ٬٤ّڂ حٿ٬٤خځ ٷخٽ ٫ڀْټڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

رخٿظڀزْنش ٳلٌٔه اّخىخ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه انيخ ٿظٰٔپ ر٤ن أكيٻڂ ٻڄخ ّٰٔپ أكيٻڂ ًؿيو 

 رخٿڄخء ڃن حٿٌٓن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن  - 

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓ
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ٿيخ ّخ ٫خث٘ش حٓظظَُ؟؟ ڃن حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ ػڄَس ٳبنيخ طٔي ڃن حٿـخث٪ ڃٔيىخ ڃن -

 حٿ٘ز٬خڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ٌّٓي  - 

٫ن ٫خث٘ش أځ  ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش حرنش ٣ڀلش طٌٻَ ًًٻَ ٫نيىخ حٿڄلَځ ّظ٤ْذ ٳٌٻَص

 حٿڄئڃنْن

أنين ٻن ّوَؿن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْين حٿ٠ڄخى ٷي حٟڄيڅ ٷزپ أڅ -

 ّلَڃن ػڂ ّٰظٔڀن ًىٌ ٫ڀْين ٬َّٷن ًّٰظٔڀن ٙ ّنخىن ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ىًٌس ٫ن  - 

 و أنيخ كيػظيخ ٫خث٘ش ٷخٿض٫9ڄًَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ڄظ

ڃخ ٍأّض ٳِ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىْـخ كظَ ٍَّ ٯْڄخ ٳبًح أڃ٤َ ًٿٺ -

 حٿْٰڂ ًىذ ًٿٺ حٿيْؾ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ كْٔن ٷخٽ ًٷخٽ ّلَْ  - 

ًرْن أنخّ هٌٜڃش ٳِ أٍٝ  كيػنِ ڃلڄي رن ارَحىْڂ أڅ أرخ ٓڀڄش كيػو ًٻخنض رْنو

ًأنو ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٌٻَ ًٿٺ ٿيخ ٳٸخٿض9 ّخ أرخ ٓڀڄش حؿظنذ حٍٕٝ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٧ڀڂ ٷْي ٗزَ ڃن حٍٕٝ ٣ٌٷو ڃن ٓز٪ أٍْٟن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃْڄٌڅ  - 

 حٕكٌٙ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش٫ن أرِ 

أڅ ٍؿٚ ًٻَ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 رجْ ٫زي حهلل أهٌ حٿ٬َْ٘س ػڂ -

ىهپ ٫ڀْو ٳـ٬پ ّټڀڄو ػڂ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ ٫ڀْو رٌؿيو كظَ 

 ٧ننض أڅ ٿو ٫نيه ڃنِٿش.

ن ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ - 

 ٫ن ّلنْ ٫ن ٫خث٘ش أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٿٌ أڅ حٿنخّ ٬ّڀڄٌڅ ڃخ ٳِ ٛٚس حٿ٬ظڄش ًٛٚس حٿٜزق ٕطٌىڄخ ًٿٌ كزٌح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ح٬ٕٗغ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن  - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9ڃ٬ٸپ حٿڄلخٍرِ ٷخٽ 

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّنظزٌ ٳِ حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ حٕٗـ٬ِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 ػٌٍ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٫خث٘ش

٬ٗزخڅ ًّظلٍَ  أنيخ ٓجڀض ٫ن ٌٛځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٻخڅ ٌّٜځ-

 حٗػنْن ًحٿوڄْْ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ ڃلڄي رن كڄْي أرٌ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ػٌٍ رن ِّّي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٫خث٘ش
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 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظلٍَ ٌٛځ ٬ٗزخڅ ًٌٛځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڀْغ ٷخٽ كيػنخ نخٳ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ أٛلخد ىٌه حٿٌٍٜ ٬ٌّرٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ّٸخٽ ٿيڂ أكٌْح ڃخ هڀٸظڂ.-

ن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڀْغ كيػنِ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل ر - 

 ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ حٿڀْغ ٷخٽ كيػنخ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ اًح أْٛذ أكي ڃن أىڀيخ ٳظٴَٵ نٔخء حٿـڄخ٫ش ٫نيخ ًرٸِ نٔخء أىپ هخٛظيخ أڃَص -

 حٿؼَّي ػڂ ٷخٿض9رزَڃش ڃن طڀزْش ٳ٤لنض ػڂ أڃَص رؼَّي ٳْؼَى ًٛزض حٿظڀزْنش ٫ڀَ 

ٻڀٌح ڃنيخ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿظڀزْنش ڃـڄش ٿٴئحى -

 حٿڄَّٞ طٌىذ ر٬ٞ حٿلِڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ىٚٽ رن أرِ  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كڄْي حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ڃَٟو حٿٌُ ٿڂ ّٸڂ ڃنو ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ٳبنيڂ حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي 

 ٷخٿض9

 ًٿٌٙ ًٿٺ أرَُ ٷزَه ٯَْ أنو هِ٘ أڅ ّظوٌ ڃٔـيح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ ڃٔڀڂ ٫ن ى٘خځ حرن ٫ًَس  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

ظخ٩ ٯٚڃخ ٳخٓظٰڀو ػڂ ًؿي أً ٍأٍ رو ٫ْزخ ٳَىه رخٿ٬ْذ ٳٸخٽ حٿزخث٪ ٯڀش ٫زيُ أڅ ٍؿٚ حر-

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٰڀش رخٿ٠ڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٍحٗي ٫ن ّلَْ رن  - 

رن كِځ ًىٌ ٫خڃپ  ّلَْ حٿٰٔخنِ ٷخٽ ٷيڃض حٿڄيّنش ٳڀٸْض أرخ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ

٫ڀَ حٿڄيّنش ٷخٽ أطْض رٔخٍٵ ٳؤٍٓڀض اٿَ هخٿظِ ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن أڅ ٙ ط٬ـپ ٳِ 

أڃَ ىٌح حٿَؿپ كظَ آطْٺ ٳؤهزَٹ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٫خث٘ش ٳِ أڃَ حٿٔخٍٵ ٳؤطظنِ ًأهزَطنِ 

 أنيخ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٌح ٳْڄخ ىٌ أىنَ ڃن ًٿٺ ًٻخڅ ٍر٪ ىّنخٍ ٌّڃجٌ ػٚػش حٷ٬٤ٌح ٳِ ٍر٪ ىّنخٍ ًٙ طٸ٬٤-

 ىٍحىڂ ًحٿيّنخٍ حػنِ ٫َ٘ ىٍىڄخ ٷخٽ ًٻخنض َٓٷظو ىًڅ ٍر٪ حٿيّنخٍ ٳڀڂ أٷ٬٤و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن  - 

 رټ9َْ ٓخٿڂ ڃٌٿَ ىًّ أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ ٿ٬زي حٿَكڄن رن أرِ

 أٓزٮ حٿٌٌٟء ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًّپ ح٫ٕٸخد ڃن حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن  - 
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 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش

ن ٛٚس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن رْن حٿنيحء ًحٗٷخڃش ڃ-

 حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن ٬ْٓي ٫ن أرْو ٷخٽ  - 

 ٷْپ ٿ٬خث٘ش ّخ أځ حٿڄئڃنْن9

ٍإُ ىٌح حٿ٘يَ ٿظٔ٪ ٫ًَّ٘ن ٷخٿض ًڃخ ٬ّـزټڂ ڃن ًحٹ ٿڄخ ٛڄض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ٔخ ٫ًَّ٘ن أٻؼَ ڃڄخ ٛڄض ػٚػْن.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ آلٶ رن ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9  كيػنخ - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ9  ىهپ ٫ڀ

ّخ ٫خث٘ش ٷٌڃٺ أ٩َٓ أڃظِ رِ ٿلخٷخ ٷخٿض9 ٳڀڄخ ؿڀْ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿ٬ڀنِ حهلل -

أڅ ٷٌڃِ أ٩َٓ أڃظٺ  ٳيحءٹ ٿٸي ىهڀض ًأنض طٸٌٽ ٻٚڃخ ٫ًَنِ ٷخٽ ًڃخ ىٌ ٷخٿض ط٫ِڂ

رٺ ٿلخٷخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷڀض ًڃڂ ًحٹ ٷخٽ طٔظلڀْيڂ حٿڄنخّخ ًطنٴْ ٫ڀْيڂ أڃظيڂ ٷخٿض ٳٸڀض ٳټْٲ 

ٌِ ّؤٻپ ٗيحىه ٬ٟخٳو كظَ طٸٌځ ٫ڀْيڂ حٿٔخ٫ش ٷخٽ أرٌ  حٿنخّ ر٬ي ًٿٺ أً ٫ني ًٿٺ ٷخٽ9 ىر

 ٫زي حٿَكڄن ٳَٔه ٍؿپ ىٌ حٿـنخىد حٿظِ ٿڂ طنزض أؿنلظيخ.

كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٫خث٘ش

أڅ ّيٌىّش ٻخنض طويڃيخ ٳٚ طٜن٪ ٫خث٘ش اٿْيخ ْٗجخ ڃن حٿڄ٬ًَٱ اٙ ٷخٿض ٿيخ حٿْيٌىّش -

َِ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل  ًٷخٹ حهلل ٫ٌحد حٿٸزَ ٷخٿض ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀ

حٿٸْخڃش ٷخٽ9 ٙ ٫ًڂ ًحٹ ٷخٿض ىٌه حٿْيٌىّش ٙ نٜن٪ اٿْيخ ڃن ىپ ٿڀٸزَ ٫ٌحد ٷزپ ٌّځ 

ڃ٬ًَٱ ْٗجخ اٙ ًٷخٿض ًٷخٹ حهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٷخٽ ٻٌرض ّيٌىىڂ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ 

ٻٌد ٙ ٫ٌحد ىًڅ حٿٸْخڃش ٷخٿض9 ػڂ ڃټغ ر٬ي ًحٹ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّڄټغ ٳوَؽ ًحص ٌّځ 

خىُ رؤ٫ڀَ ٌٛطو أّيخ حٿنخّ أ٧ڀظټڂ نٜٲ حٿنيخٍ ڃ٘ظڄٚ رؼٌرو ڃلڄَس ٫ْنخه ًىٌ ّن

حٿٴظن ٻٸ٤٪ حٿڀْپ حٿڄ٨ڀڂ أّيخ حٿنخّ ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿزټْظڂ ٻؼَْح ًٟلټظڂ ٷڀْٚ أّيخ 

 حٿنخّ حٓظ٬ًٌْح رخهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٳبڅ ٫ٌحد حٿٸزَ كٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد  - 

س رن حٿِرَْ ٫ًڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫ًَ

 ٷخٿض9

اڅ ٻنض ٕىهپ حٿزْض ٿڀلخؿش ًحٿڄَّٞ ٳْو ٳڄخ أٓؤٽ ٫نو اٙ ًأنخ ڃخٍس ًاڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ -

َِ ٍأٓو ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳؤٍؿڀو ًٻخڅ ٙ ّيهپ حٿزْض  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْيهپ ٫ڀ

 اًح ٻخڅ ڃ٬ظټٴخ.اٙ ٿلخؿش ٷخٽ ٌّنْ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ حرن  - 

ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ رََّس ؿخءص ٫خث٘ش طٔظ٬ْنيخ ٳِ ٻظخرظيخ ًٿڂ طټن ٷ٠ض 
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 ڃن ٻظخرظيخ ْٗجخ ٳٸخٿض ٿيخ ٫خث٘ش9

ِ ٳ٬ڀض ٳٌٻَص ًٿٺ اٍؿ٬ِ اٿَ أىڀٺ ٳبڅ أكزٌح أڅ أٷ٠ِ ٫نٺ ٻظخرظٺ ًّټٌڅ ًٙإٹ ٿ-

رََّس ٕىڀيخ ٳؤرٌح ًٷخٿٌح اڅ ٗخءص أڅ طلظٔذ ٫ڀْٺ ٳڀظٴ٬پ ًٿْټن ٿنخ ًٙإٹ ٳٌٻَص 

ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرظخ٫ِ ٳخ٫ظٸِ 

ٳبنڄخ حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ ٷخٿض ػڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ رخٽ أنخّ 

ّ٘ظ٣ٌَڅ ٣ًَٗخ ٿْٔض ٳِ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن حٗظ١َ ٣َٗخ ٿْْ ٳِ ٻظخد حهلل ٫ِ 

 ًؿپ ٳڀْْ ٿو ًاڅ ١َٗ ڃخثش ڃَس ١َٗ حهلل ٫ِ ًؿپ أكٶ ًأًػٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن  - 

 ٿض٫9ًَس رن حٿِرَْ ٫ًڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخ

حٓظٴظض أځ كزْزش رنض ؿلٖ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 انِ أٓظلخٝ ٷخٽ9 -

انڄخ ًحٹ ٫َٵ ٳخٯظٔڀِ ػڂ ٛڀِ ٳټخنض طٰظٔپ ٫ني ٻپ ٛٚس ٷخٽ حرن ٗيخد ٿڂ ّؤڃَىخ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٰظٔپ ٫ني ٻپ ٛٚس انڄخ ٳ٬ڀظو ىِ.

كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ  - 

 حٿِرَْ ٫ًڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّييُ ڃن حٿڄيّنش ٳؤٳظپ ٷٚثي رينو ػڂ ٙ ّـظنذ ْٗجخ -

 ڃڄخ ّـظنزو حٿڄلَځ.

ٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخ - 

 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ًًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

كخٟض ٛٴْش رنض كِْ ر٬ي ڃخ أٳخٟض ٷخٿض ٫خث٘ش ٳٌٻَص ك٠ْيخ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ -

ّخ ٌٍٓٽ حهلل  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكخرٔظنخ ىِ ٷخٿض ٷڀض

انيخ ٷي أٳخٟض ٣ًخٳض رخٿزْض ػڂ كخٟض ر٬ي حٗٳخٟش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳڀظنٴَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

َِ ڃًٍَٔح طزَٵ أٓخ- ٍَّ ًؿيو ٷخٽ9 أٿڂ طَُ أڅ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀ

 ڃـُِح ن٨َ آنٴخ اٿَ ُّي رن كخٍػش ًأٓخڃش ٳٸخٽ اڅ ر٬ٞ حٕٷيحځ ٿڄن ر٬ٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٻْٔخڅ ٷخٽ كيػظنِ  - 

 ٫ڄَس رنض ٷْْ حٿ٬يًّش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿ٤خ٫ٌڅ ٻخٿٴخٍ ڃن حٿِكٲ. حٿٴخٍ ڃن-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ حٿلْٔن رن  - 

 ٫زْي حهلل كيػنخ ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـظيي ٳِ حٿ٬َ٘ ڃخ ٙ ّـظيي ٳِ ٯَْه.-
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يػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنِ حرن حٿ٤ٴْپ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 حرن ٓوزَس ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ أ٨٫ڂ حٿنټخف رَٻش أَّٔه ڃئنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٫ن  - 

 ٲ رن ڃخىٺ ٫ن كٴٜش رنض ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٫ن ٫ڄظيخ ٫خث٘ش ٷخٿض9ٌّٓ

 أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ْڀو ًٓڀڂ ٳِ ٳ٫َش ڃن حٿٰنڂ ڃن حٿوڄٔش ًحكيس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ  - 

 ٫خث٘ش9رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن كزْذ رن ىني ٫ن ٫ًَس ٫ن 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أهٌ حٿٔز٪ حًٕٽ ڃن حٿٸَآڅ ٳيٌ كزَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أرٌ رټَ اًح  ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٫ًٺ أرٌ رټَ ًرٚٽ ٳټخڅ-

 أهٌطو حٿلڄَ ٷخٽ9

 ٻپ حڃَة ڃٜزق ٳِ أىڀو  *   ًحٿڄٌص أىنَ ڃن َٗحٹ ن٬ڀو

 ًٻخڅ رٚٽ اًح أٷڀ٪ ٫نو طٰنَ ٳٸخٽ9

 أٙ ٿْض ٬َُٗ ىپ أرْظن ٿْڀش  *   رٌحى ًكٌٿِ أًهَ ًؿڀْپ

 ًىپ أٍىَڅ ٌّڃخ ڃْخه ڃـنش   *    ًىپ ّزيًڅ ٿِ ٗخڃش ٣ًٴْپ

 رن هڀٲ ٻڄخ أهَؿٌنخ ڃن ڃټش. حٿڀيڂ أهِ ٫ظزظش رن ٍر٬ْش ًأڃْش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٫ڄًَ ٫ن ّلَْ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿ٬زض حٿلز٘ش ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي ٳـجض أن٨َ ٳـ٬پ ٤ّؤ٣ت ٿِ -

 ڃنټزْو ٕن٨َ اٿْيڂ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ؿََّ كيػنخ نخٳ٪ ٷخٽ كيػنِ ٓخثزش  كيػنخ - 

 ڃٌٙس ٿڀٴخٻو رن حٿڄَْٰس ٷخٿض9

ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳَأّض ٳِ رْظيخ ٍڃلخ ڃ٫ٌٌٟخ ٷڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن ڃخ طٜن٬ٌڅ ريٌح -

أڅ  حٿَڃق ٷخٿض ىٌح ٿيٌه حًُٕح٭ نٸظڀين رو ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنخ

ارَحىْڂ ٫ڀْش حٿٜٚس ًحٿٔٚځ كْن أٿٸِ ٳِ حٿنخٍ ٿڂ طټن ٳِ حٍٕٝ ىحرش اٙ ط٤ٴت حٿنخٍ 

 ٫نو ٯَْ حٿٌُ٭ ٻخڅ ّنٴن ٫ڀْو ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸظڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿََّ كيػنِ نخٳ٪ ٷخٽ كيػنِ ڃٌٙس ٿڀٴخٻو  - 

 ًِڃِ ٷخٿض ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9رن حٿڄَْٰس حٿڄو

نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷظپ حٿلْخص؟؟ حٿظِ طټٌڅ ٳِ حٿزٌْص ٯَْ ًُ -

حٿ٤ٴْظْن ًحٿزظَحء ٳبنيڄخ ط٤ڄٔخڅ حٕرٜخٍ ًطٸظٚڅ أًٙى حٿلزخٿَ ٳِ ر٤ٌنيڂ ٳڄن ٿڂ 
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 ن ٫ن.ّٸظڀيڄخ ٳڀْْ ڃنخ ٷخٽ أرِ كيػنخ ريڄخ كٔن ؿڄ٬ْخ ٫ن ؿََّ حٿڄ٬نِ ًحٗٓنخى ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 اڅ أٗي حٿنخّ ٫ٌحرخ ٌّځ حٿٸْخڃش حٿٌّن ٠ّخىٌڅ.-

نخ حًُٕح٫ِ كيػنِ حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػ - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳْڄخ رْن ٫٘خء حٓهَس اٿَ أڅ ّنٜي٩ حٿٴـَ -

اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ّٔڀڂ ٳِ ٻپ ٍٻ٬ظْن ًٌّطَ رٌحكيس ًّڄټغ ٳِ ٓـٌىه رٸيٍ ڃخ ّٸَأ 

ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ٗٸو  أكيٻڂ روڄْٔن آّو ٳبًح ٓټض حٿڄئًڅ ٷخځ ٳَٻ٪ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ػڂ

 حّٕڄن كظَ ّؤطْش حٿڄئًڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ حٿِىَُ  - 

٫ن ٫ًَس ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي رن ٍُحٍس أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ن رن ٫ٌٱ ٓز٪ ٓنْن ٳ٘ټض حٓظل٠ْض أځ كزْزش رنض ؿلٖ ًىِ طلض ٫زي حٿَكڄ-

ًٿٺ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح ٿْٔض 

رخٿل٠ْش ًانڄخ ىٌ ٫َٵ ٳبًح أٷزڀض حٿل٠ْش ٳي٫ِ حٿٜٚس ًاًح أىرَص ٳخٯظٔڀِ ػڂ ٛڀِ 

ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳټخنض طٰظٔپ ٿټپ ٛٚس ػڂ طٜڀِ ًٻخنض طٸ٬ي ٳِ ڃَٻن ٕهظيخ ُّنذ رنض 

 لٖ كظَ أڅ كڄَس حٿيځ ٿظ٬ڀٌ حٿڄخء.ؿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ أٓخڃش رن ُّي  - 

 ٷخٽ كيػنِ ُرخڅ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

پ ٫ن حٿ٘ٴ٪ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿلـَس ًأنخ ٳِ حٿزْض ٳْٴٜ-

 ًحٿٌطَ رظٔڀْڂ ّٔڄ٬نخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن  - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

څ أكذ هًٌح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح ٷخٿض ٫خث٘ش ًٻخ-

حٿٜٚس اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٛٚس ىحًځ ٫ڀْيخ ٷخٽ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ 

 حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿٌّن ىڂ ٫ڀَ ٛٚطيڂ ىحثڄٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش

٫نيىخ ؿخٍّظخڅ ٳِ أّخځ ڃنَ ط٠َرخڅ ريٳْن ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أڅ أرخ رټَ ىهپ ٫ڀْيخ ً-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔـَ ٫ڀْو رؼٌرو ٳخنظيَىڄخ ٳټ٘ٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿيو 

ٳٸخٽ ى٫ين ّخ أرخ رټَ ٳبنيخ أّخځ ٫ْي ًٷخٿض ٫خث٘ش ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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څ ٳِ حٿڄٔـي كظَ أٻٌڅ أنخ أٓؤځ ٳؤٷ٬ي ّٔظَنِ رَىحثو ًأنخ أن٨َ اٿَ حٿلز٘ش ّڀ٬زٌ

 ٳؤٷيًٍح ٷيٍ حٿـخٍّش حٿليّؼش حٿٔن حٿلَّٜش ٫ڀَ حٿڀيٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن  - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ؼَ ڃن ْٛخڃو ڃن ٬ٗزخڅ ٻخڅ ٌّٜڃو ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٌّٜځ ڃن ٗيَ ڃن حٿٔنش أٻ-

 ٻڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ أرِ ًكيػنِ  - 

ريڀٌٽ رن كټْڂ ٫ن حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ ٓخٿڂ حٿيًِٓ 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ ٿ٬زي حٿَكڄن رن أرِ رټ9َ

ٿٌٌٟء ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًّپ ّخ ٫زي حٿَكڄن أٓزٮ ح-

 ٿ٫ٖٸخد ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ  - 

 رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ أڅ ٬ّظټٲ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

ٳخٓظؤًنظو ٫خث٘ش ٳؤًڅ ٿيخ ٳؤڃَص رزنخثيخ ٳ٠َد ًٓؤٿض كٴٜش ٫خث٘ش أڅ طٔظخًڅ ٿيخ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٴ٬ڀض ٳؤڃَ رزنخثيخ ٳ٠َد ٳڀڄخ ٍأص ًٿٺ ُّنذ أڃَص 

حنَٜٱ ٳزَٜ رزنخثيخ ٳ٠َد ٷخٿض ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ 

رخٕرنْش ٳٸخٽ ڃخ ىٌه ٷخٿٌح رنخء ٫خث٘ش ًكٴٜش ًُّنذ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزَ 

 أٍىطن ريٌح ڃخ أنخ رڄ٬ظټٲ ٳَؿ٪ ٳڀڄخ أٳ٤َ ح٫ظټٲ ٫َ٘ ٌٗحٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٫ظزو ٬ّنِ حرن ٟڄَس ٬ّنِ حرن  - 

 رن أرِ ٷْْ ڃٌٿَ ٯ٤ْٲكزْذ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل 

أنو أطَ ٫خث٘ش أځ؟؟ حٿڄئڃنْن ٳٔڀڂ ٫ڀْيخ ٳٸخٿض ڃن حٿَؿپ ٷخٽ أنخ ٫زي حهلل ڃٌٿَ ٯ٤ْٲ -

رن ٫خُد ٳٸخٿض حرن ٫ٴْٲ ٳٸخٽ ن٬ڂ ّخ أځ حٿڄئڃنْن ٳٔؤٿيخ ٫ن حٿَٻ٬ظْن ر٬ي ٛٚس 

حٿ٬َٜ أٍٻ٬يڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٿو ن٬ڂ ًٓؤٿيخ ٫ن ًٍحٍُ حٿټٴخٍ 

ٳٸخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىڂ ڃ٪ آرخثيڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رٚ ٫ڄپ ٷخٽ 

 حهلل ٫ِ ًؿپ أ٫ڀڂ رڄخ ٻخنٌح ٫خڃڀْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنخ ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

ٙ ّٸ٤٪ ٛٚس حٿڄٔڀڂ ِٗء اٙ حٿلڄخٍ ًحٿټخٳَ ًحٿټڀذ ًحٿڄَحس ٳٸخٿض ٫خث٘ش ّخ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٿٸي ٷَنخ ريًحد ٌٓء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ًڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٙ كيػنخ أرٌ رټَ رن  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٫زي حهلل ٫ن كزْذ رن ٫زْي ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل
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 حٿ٘ئځ ٌٓء حٿوڀٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن حًُٕح٫ِ  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ڃټخطزخ ٿيخ ىهپ ٫ڀْيخ رزٸْش ڃټخطزظو 

 ٳٸخٿض9

َِ ٯَْ ڃَطٺ ىٌه ٳ٬ڀْٺ رخٿـيخ- ى ٳِ ٓزْپ حهلل ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ٿو أنض ٯَْ ىحهپ ٫ڀ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ هخٿ٢ ٷڀذ حڃَة ڃٔڀڂ ٍىؾ ٳِ ٓزْپ حهلل اٙ كَځ حهلل 

 ٫ڀْو حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڀڂ رْن أڃَّن ٳِ حٗٓٚځ اٙ حهظخٍ أَّٔىڄخ.ڃخ هَْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ػٌد حٿڄئًڅ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ػڂ ح٤ٟـ٪ -

 رخٿٜٚس. ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن كظَ ّؤطْو حٿڄئًڅ ٳْئًڅ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ٓزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزلش حٿ٠لَ ٳِ ٓٴَ ًٙ ك٠َ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض٫9ن ٫ًَس ٫ن 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـَطِ ّٔظَنِ رَىحثو ًأنخ أن٨َ اٿَ حٿلز٘ش -

 ٻْٲ ّڀ٬زٌڅ كظَ أٻٌڅ أنخ أٓخځ ًأٷيٍ ٷيٍ حٿـخٍّش حٿليّؼش حٿٔن حٿلَّٜش ٫ڀَ حٿڀيٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن ٫ًَس ٫ن 

 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلذ حٿَٳٶ ٳِ حٕڃَ ٻڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًاڅ حٿ٘ڄْ ٿ٤خٿ٬ش ٳِ كـَطِ.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريڀٌٽ رن كټْڂ حٿٸَٷٔخنِ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن كيػ - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس حرن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّنخځ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.-

ِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿ - 

 ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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حطوٌص ىٍنٌٻخ ٳْو حٿٌٍٜ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيظټو ًٷخٽ9 اڅ أٗي -

 حٿنخّ ٫ٌحرخ ٌّځ حٿٸْخڃش حٿٌّن ّ٘زيٌڅ روڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ٫زي  - 

 خٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9حٿَكڄن رن حٿٸ

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ػڂ ٙ ٬ّظِٽ ْٗجخ ًٙ ّظَٻو -

 انخ ٙ ن٬ڀڂ حٿلَحځ ّلڀو اٙ حٿ٤ٌحٱ رخٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ رن  - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ 

أٳخٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحى ڃن ٛٴْش ڃخ َّّي حٿَؿپ ڃن أىڀو ٳٸْپ ٿو -

أنيخ كخثٞ ٳٸخٽ ٫ٸٍَ أكخرٔظنخ ىِ ٷخٿٌح انيخ ٷي ٣خٳض ٌّځ حٿنلَ ٳنٴَ ريخ ٌٍٓٽ حهلل 

حىْڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حرن ڃ٬ٜذ ڃخ ٓڄ٬ظو ٌّٻَ ٬ّنِ حًُٕح٫ِ ڃلڄي رن ارَ

 اٙ ڃَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ  - 

 ًأهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ًحهلل ڃخ ٓزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزلش حٿ٠لَ ٷ٢ ًانِ ٕٓزليخ ًٷخٿض اڅ -

ْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظَٹ حٿ٬ڄپ ًىٌ ّلذ أڅ ٬ّڄڀو هْ٘ش أڅ ّٔنن رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

حٿنخّ ٳْٴَٝ ٫ڀْيڂ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ ڃخ هٲ ٫ڀَ حٿنخّ ڃن 

 حٿٴَحثٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ أرٌ ٯٔخڅ  - 

 حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9ٷخٽ كيػنخ أرٌ كخُځ ٫ن أځ ٓڀڄش رنض ٫زي 

أڃَنِ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أطٜيٵ رٌىذ ٻخنض ٫نينخ ٳِ ڃَٟو ٷخٿض -

ٳؤٳخٵ ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬ڀض ٷخٿض9 ٿٸي ٰٗڀنِ ڃخ ٍأّض ڃنٺ ٷخٽ ٳيڀڄْيخ ٷخٽ ٳـخءص ريخ اٿْو ٓز٬ش 

 أً ط٬ٔش أرٌ كخُځ ّ٘ٺ ىنخنَْ ٳٸخٽ كْن ؿخءص ريخ ڃخ ٧ن ڃلڄي أڅ ٿٌ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ

 ًىٌه ٫نيه ًڃخ طزٸِ ىٌه ڃن ڃلڄي ٿٌ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌه ٫نيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ڃلڄي رن  - 

 ڃ٤َٱ ٷخٽ كيػنخ أرٌ كخُځ ٷخٽ كْٔن ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًىٚٽ ڃخ ٌّٷي ٳِ رْض ڃن  ٻخڅ ّڄَ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٚٽ ًىٚٽ-

رٌْطو نخٍ ٷڀض ّخ هخٿش ٫ڀَ أُ ِٗء ٻنظڂ ط٬ٌْ٘څ ٷخٿض ٫ڀَ حٌٕٓىّن حٿظڄَ ًحٿڄخء ٷخٽ 

كْٔن انو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ انو ٻخڅ ّڄَ رنخ ىٚٽ ًىٚٽ ڃخ ٌّٷي ٳِ رْض ڃن رٌْص 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخٍ ٳٸڀض ّخ هخٿو ڃؼڀو.

رِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ حٿڄَْٰس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

حٿِىَُ ٤٫ًخء رن أرِ ٍرخف ٷخٙ كيػنخ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿڀْپ ًأنخ ڃ٬ظَٟش رْنو ًرْن حٿٸزڀش.-

ِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃٔظظَس رٸَحځ ٳْو ٌٍٛس ٳيظټو ػڂ ٷخٽ اڅ أٗي -

 حٿنخّ ٫ٌحرخ ٌّځ حٿٸْخڃش حٿٌّن ّ٘زيٌڅ روڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ.

َس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄْٰ - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطْنِ ًىٌ ڃ٬ظټٲ ٳِ حٿڄٔـي كظَ ّظټت ٫ڀَ -

 رخد كـَطِ ٳؤٯٔپ ٍأٓو ًأنخ ٳِ كـَطِ ًٓخثَ ؿٔيه ٳِ حٿڄٔـي.

ِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫زْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ - 

 ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَٔٱ ًٷي نٴٔض ًأنخ ڃنټٔش ٳٸخٽ ٿِ أنٴٔض - ىهپ ٫ڀ

ٳٸڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٙ أكٔذ حٿنٔخء هڀٸن اٙ ٿڀَ٘ ٳٸخٽ ًٿټنو ِٗء حرظڀَ رو نٔخء 

 آىځ.

خ حٿٌٿْي رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػن - 

 ٍر٬ْش رن ِّّي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳؤٷزپ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

څ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزڀض اكينخ ٫ڀَ حٕهٍَ ٳټخ

ڃن آهَ ٻٚځ ٻڀڄو أڅ َٟد ڃنټزو ًٷخٽ ّخ ٫ؼڄخڅ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫َٔ أڅ ّڀزٔٺ 

ٷڄْٜخ ٳبڅ أٍحىٹ حٿڄنخٳٸٌڅ ٫ڀَ هڀ٬و ٳٚ طوڀ٬و كظَ طڀٸخنِ ّخ ٫ؼڄخڅ اڅ حهلل ٫َٔ أڅ 

ّڀزٔٺ ٷڄْٜخ ٳبڅ أٍحىٹ حٿڄنخٳٸٌڅ ٫ڀَ هڀ٬و ٙ طوڀ٬و كظَ طڀٸخنِ ػٚػخ ٳٸڀض ٿيخ9 ّخ أځ 

ٌح ٫نٺ ٷخٿض نْٔظو ًحهلل ٳڄخ ًٻَطو ٷخٽ ٳؤهزَطو ڃ٬خًّش رن أرِ حٿڄئڃنْن ٳؤّن ٻخڅ ى

َِ رو ٳټظزض اٿْو رو  ٓٴْخڅ ٳڀڂ َّٝ رخٿٌُ أهزَطو كظَ ٻظذ اٿَ أځ حٿڄئڃنْن أڅ حٻظزِ اٿ

 ٻظخرخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ػخرض رن  - 

 ن ڃًَٔٵ رن حٕؿي٩ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9ػٌرخڅ ٫ڄن ٓڄ٪ ڃټلٌٙ ّليع ٫

َٗد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڄخ ًٷخ٫يح ًڃَ٘ كخٳْخ ًنخ٫ٚ ًحنَٜٱ ٫ن -

 ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن ٬ْٗذ رن أرِ كڄِس ٷخٽ ًأهزَنِ أرِ ٷخٽ  - 

 و ًٓڀڂ ٷخٽ9ڃلڄي أهزَنِ أڅ ٫خث٘ش أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 ٿڀٌُ٭ ٳٌّٔٶ ًٿڂ أٓڄ٬و أڃَ رٸظڀو.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن ٬ْٗذ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن حٿِىَُ ٫ڄخ ّٸظپ  - 

حٿڄلَځ ڃن حٿيًحد ٷخٽ حٿِىَُ أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ْ ڃن حٿيًحد ٻڀين ٳخٓٶ ّٸظڀن ٳِ حٿلَځ حٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿ٬ٸَد ًحٿليّخ ًحٿَٰحد هڄ-

 ًحٿٴؤٍس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن ٬ْٗذ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷخٽ ڃلڄي  - 

ًأهزَنِ ّلَْ رن ٫ًَس أنو ٓڄ٪ ٫ًَس ّٸٌٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټيخڅ ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٓؤٽ أنخّ ٌٍٓٽ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌْٔح رِ٘ء ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيڂ ّليػٌڅ أكْخنخ رخٿِ٘ء ّټٌڅ كٸخ ٳٸخٽ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طڀٺ حٿټڀڄش ڃن حٿلٶ ّو٤ٴيخ حٿـنِ ٳْٸَىخ ٳِ أًڅ ًٿْو 

ََ حٿيؿخؿش ٳْوڀ٤ٌڅ ٳْيخ أٻؼَ ڃن ڃخثش  ٻٌرش. ٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن ٬ْٗذ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ  - 

 أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٳِ كْخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٿنخّ ًٍحءه ٳټزَ ًحٷظَأ ٷَحءس ٣ٌّڀش ػڂ ٻزَ ٳَٻ٪ ًٓڀڂ اٿَ حٿڄٔـي ٳٸخځ ٳټزَ ًٛٲ ح

ٍٻ٫ٌخ ٣ٌّٚ ػڂ ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٳٸخځ ًٿڂ ّٔـي ٳخٷظَأ ٷَحءس ٣ٌّڀش ىِ أىنَ ڃن 

حٿٸَحءس حًٕٿَ ػڂ ٻزَ ًٍٻ٪ ٍٻ٫ٌخ ٣ٌّٚ ىٌ أىنَ ڃن حٿَٻ٩ٌ حًٕٽ ػڂ ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل 

هٍَ ڃؼپ ًٿٺ ٳخٓظټڄپ أٍر٪ ٿڄن كڄيه ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ػڂ ٓـي ػڂ ٳ٬پ ٳِ حٿَٻ٬ش حٕ

ٍٻ٬خص ًأٍر٪ ٓـيحص ًحنـڀض حٿ٘ڄْ ٷزپ أڅ ّنَٜٱ ػڂ ٷخځ ٳؤػنَ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ 

رڄخ ىٌ أىڀو ػڂ ٷخٽ انڄخ ىڄخ آّظخڅ ڃن آّخص حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّنؤٴخڅ ٿڄٌص أكي ًٙ 

ٿلْخطو ٳبًح ٍأّظڄٌىڄخ ٳخٳ٫ٌِح اٿَ حٿٜٚس ًٻخڅ ٻؼَْ رن ٫زخّ ّليع أڅ ٫زي حهلل رن 

٫زخّ ٻخڅ ّليع ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ڃؼپ ڃخ 

كيع ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٿ٬ًَس ٳبڅ أهخٹ ٌّځ 

 ٻٔٴض حٿ٘ڄْ رخٿڄيّنش ٿڂ ِّى ٫ڀَ ٍٻ٬ظْن ڃؼپ ٛٚس حٿٜزق ٳٸخٽ أؿپ انو أه٤ؤ حٿٔنش.

رَ٘ رن ٬ْٗذ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن كِځ أڅ ٫ًَس رن حٿِرَْ أهزَه أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ؿخءص حڃَأس ًڃ٬يخ حرنظخڅ ٿيخ طٔؤٿنِ ٳڀڂ طـي ٫نيُ ْٗجخ ٯَْ طڄَس ًحكيس ٳؤ٤٫ْظيخ -

يخ ًٿڂ طؤٻپ ڃنيخ ْٗجخ ػڂ ٷخڃض ٳوَؿض ىِ ًحرنظخىخ اّخىخ ٳؤهٌطيخ ٳ٘ٸظيخ رخػنْن رْن حرنظْ

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػظو كيّؼيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٳيهپ ٫ڀ

 ًٓڀڂ ڃن حرظڀَ ڃن حٿزنخص رِ٘ء ٳؤكٔن اٿْين ٻن ٿو ٓظَح ڃن حٿنخٍ.
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حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أهزَنخ ٬ْٗذ ٫ن - 

٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ ڃن ڃْٜزش طْٜذ حٿڄٔڀڂ اٙ ٻٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ٫نو كظَ حٿٌ٘ٻش ّ٘خٻيخ.-

ػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كي - 

أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ّخ ٫خثٖ ىٌح ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ٳٸخٿض ٫ًڀْو حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل -

 ٷخٿض ًىٌ ٍَّ ڃخ ٙ نٍَ.

خٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷ - 

ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٿض9

أٍٓپ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخ٣ڄش رنض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظؤًنض -

ڀْو ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ ٫خث٘ش ٳِ ڃ٣َيخ ٳؤًڅ ٿيخ ٳيهڀض ٫

حهلل اڅ أًُحؿٺ أٍٓڀننِ اٿْٺ ّٔؤٿنٺ حٿ٬يٽ ٳِ حرنش أرِ ٷلخٳش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ9 أُ رنْش أٿٔض طلزْن ڃخ أكذ ٳٸخٿض رڀَ ٳٸخٽ ٳؤكزِ ىٌه ٿ٬خث٘ش ٷخٿض ٳٸخڃض 

ٳخ٣ڄش ٳوَؿض ٳـخءص أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػظين رڄخ ٷخٿض ًرڄخ ٷخٽ ٿيخ 

ٳٸڀن ٿيخ ڃخ أٯنْض ٫نخ ڃن ِٗء ٳخٍؿ٬ِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ٳخ٣ڄش 

٫ڀْيخ حٿٔٚځ ًحهلل ٙ أٻڀڄو ٳْيخ أريح ٳؤٍٓپ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّنذ رنض 

ؿلٖ ٳخٓظؤًنض ٳؤًڅ ٿيخ ٳيهڀض ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍٓڀنِ أًُحؿٺ ّٔؤٿنٺ حٿ٬يٽ ٳِ 

ض ٫خث٘ش ػڂ ًٷ٬ض رِ ُّنذ ٷخٿض ٫خث٘ش ٳ٤ٴٸض أن٨َ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حرنش أرِ ٷلخٳش ٷخٿ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظَ ّؤًڅ ٿِ ٳْيخ ٳڀڂ أُٽ كظَ ٫َٳض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ 

ّټَه أڅ أنظَٜ ٷخٿض ٳٌٷ٬ض رِّنذ ٳڀڂ أن٘زيخ؟؟ أڅ أٳلڄظيخ ٳظزٔڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ انيخ حرنش أرِ رټَ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد ك - 

 أهزَنِ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

أٍٓپ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخ٣ڄش اٿَ حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ -

 ڃ٬نخه.

خڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄ - 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش أهزَطو9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ اكيٍ ٫َ٘ ٍٻ٬ش ٳِ حٿڀْپ ٻخنض طڀٺ ٛٚطو -

ّٔـي حٿٔـيس ڃن ًٿٺ رٸيٍ ڃخ ّٸَأ أكيٻڂ هڄْٔن آّش ٷزپ أڅ َّٳ٪ ٍأٓو ًَّٻ٪ ٍٻ٬ظْن 
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 و حّٕڄن كظَ ّؤطْو حٿڄنخىُ ٿڀٜٚس.ٷزپ ٛٚس حٿٴـَ ػڂ ٤٠ّـ٪ ٫ڀَ ٗٸ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ًأهزَنِ  - 

٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

زَ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن ٳظنش حٿڄْٔق ٻخڅ ّي٫ٌ ٳِ حٿٜٚس حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ٌحد حٿٸ-

حٿيؿخٽ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن ٳظنش حٿڄلْخ ًٳظنش حٿڄڄخص حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿڄؤػڂ ًحٿڄَٰځ 

ٷخٿض ٳٸخٽ ٿو ٷخثپ ڃخ أٻؼَ ڃخ طٔظ٬ٌْ ڃن حٿڄَٰځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ9 اڅ حٿَؿپ اًح ٯَځ 

 كيع ٳټٌد ٫ًًي ٳؤهڀٲ.

نخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػ - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ ٳِ حٿٜٚس ٳٌٻَ ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ  - 

٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ًأنخ أكيػو ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ ٬ْٓي رن هخٿي رن ٫ڄًَ رن 

ىٌه حٕكخىّغ أنو ٓؤٽ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ڄخ ڃٔض حٿنخٍ ٳٸخٽ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٓڄ٬ض 

 ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-

ذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أهزَنخ ٬ْٗ - 

 أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أهزَطو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن طٌٳِ ٓـَ رؼٌد كزَس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ  - 

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض٫9ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿن

َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنيُ حڃَأس ڃن حٿْيٌى ًىِ طٸٌٽ ٿِ أ٬َٗص - ىهپ ٫ڀ

أنټڂ طٴظنٌڅ ٳِ حٿٸزٌٍ ٳخٍطخ٩ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ انڄخ طٴظن حٿْيٌى ٳٸخٿض 

َِ أنټڂ ٫خث٘ش ٳڀزؼنخ ٿْخٿِ ػڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٬َٗص أنو أًكِ اٿ

طٴظنٌڅ ٳِ حٿٸزٌٍ ٷخٿض ٫خث٘ش ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ًٿٺ ّٔظ٬ٌْ 

 ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ٷخٽ ٫ًَس  - 

 رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

انو ٿڂ ّٸزٞ نزِ ٷ٢ كظَ ٍَّ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٛلْق ّٸٌٽ9 -

ڃٸ٬يه ڃن حٿـنش ػڂ ّلَْ ٳڀڄخ حٗظټَ ًك٠َه حٿٸزٞ ًٍأٓو ٫ڀَ ٳوٌ ٫خث٘ش ٯِ٘ ٫ڀْو 

ٳڀڄخ أٳخٵ ٗوٚ رَٜه نلٌ ٓٸٲ حٿزْض ٷخٽ حٿڀيڂ حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳٸڀض انو 

 كيّؼو حٿٌُ ٻخڅ ّليػنخ ًىٌ ٛلْق.
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َّٗق ٷخٽ كيػنخ رٸْش ٷخٽ كيػنِ رلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن  - 

 ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٫خث٘ش ٫ن حٿْٜخځ ٳٸخٿض9

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ ٬ٗزخڅ ًٻخڅ ّظلٍَ ْٛخځ ٌّځ حٿوڄْْ -

 ًحٙػنْن.

ٷخٽ كيػنِ رلَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ٷخٽ كيػنخ رٸْش - 

 ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ أرِ ُّخى هْخٍ رن ٓڀڄش أنو

ٓؤٽ ٫خث٘ش ٫ن حٿزٜپ ٳٸخٿض9 اڅ آهَ ٬٣خځ أٻڀو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬٣خځ -

 ٳْو رٜپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ُّخى ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ض ٫خث٘ش طٸٌٽ٫9زي حهلل رن ٷْْ ّٸٌٽ ٓڄ٬

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳِ حٿْٜخځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

٫ڀَ حٿٌّن ّٜڀٌڅ حٿٜٴٌٱ ًڃن ٓي اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃٚثټظو ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ ّٜڀٌڅ -

 ٳَؿش ٍٳ٬و حهلل ريخ ىٍؿش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ رٸْو ٷخٽ كيػنخ حٿِرْيُ  - 

 ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٙ ٷخٽ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ّز٬غ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿنخّ ٌّځ حٿٸْخڃش كٴخس ٫َحس ٯَ-

 ٳټْٲ رخٿ٬َحس ٷخٽ9 ٿټپ حڃَة ڃنيڂ ٌّڃجٌ ٗؤڅ ّٰنْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٫ن  - 

حًُٕح٫ِ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٽ9ٻخڅ اًح ٍأٍ حٿڄ٤َ ٷخ

 حٿڀيڂ حؿ٬ڀو ْٛزخ ىنْجخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ كيػنخ  - 

حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٻخڅ اًح ٍأٍ حٿڄ٤َ ٷخٽ9

 حٿڀيڂ حؿ٬ڀو ْٛزخ ىنْجخ.-

خ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ حٿييّش ًّؼْذ ٫ڀْيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ هخٿي حٕكڄَ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9آلٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو 
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أٳخٝ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن آهَ ٌّڃو كْن ٛڀَ حٿ٨يَ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ڃنَ -

ٳڄټغ ريخ ٿْخٿِ أّخځ حٿظَّ٘ٶ َّڃِ حٿـڄَس اًح ُحٿض حٿ٘ڄْ ٻپ ؿڄَس رٔز٪ كْٜخص 

ّټزَ ڃ٪ ٻپ كٜخس ًّٸٲ ٫ني حًٕٿَ ٫ًني حٿؼخنْش ٳ٤ْْپ حٿٸْخځ ًّظ٩َ٠ ًَّڃِ حٿؼخٿؼش 

 ًٙ ّٸٲ ٫نيىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓټن رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃن أطَ اٿْو ڃ٬ًَٱ ٳڀْټخٳت رو ًڃن ٿڂ ّٔظ٤٪ ٳڀٌْٻَه ٳڄن ًٻَه ٳٸي ٗټَه ًڃن ط٘ز٪ -

 رڄخ ٿڂ ّنپ ٳيٌ ٻٚرْ ػٌرِ ًٍُ.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن حرن كيػنخ ٫ - 

 آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض اًح ىىنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛي٫ض ٳَٷو ڃن ٳٌٵ ّخٳٌهو ًأٍٓڀض -

 ٿو نخْٛش.

ڂ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن رَّي رن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓ - 

أٓخڃش ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 اڅ حٿڄئڃن ٿْيٍٹ رلٔن هڀٸو ىٍؿخص ٷخثڂ حٿڀْپ ٛخثڂ حٿنيخٍ.-

٫ڄًَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن ٬ْٓي ٬ّنِ حرن - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ىهپ ٫ڀ

 ًىٌ ّٸٌٽ9

ّخ ٫خث٘ش ٷٌڃٺ أ٩َٓ أڃظِ رِ ٿلخٷخ ٷخٿض ٳڀڄخ ؿڀْ ٷڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿ٬ڀنِ حهلل -

ٳيحءٹ ٿٸي ىهڀض ًأنض طٸٌٽ ٻٚڃخ ٫ًَنِ ٳٸخٽ9 ًڃخ ىٌ ٷخٿض ط٫ِڂ أڅ ٷٌڃِ أ٩َٓ 

خ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٿض9 ٫ًَڂ ًحٹ ٷخٽ9 طٔظلڀْيڂ حٿڄنخّخ ٳظنٴْ ٫ڀْيڂ أڃظيڂ ٷخٿض أڃظٺ رٺ ٿلخٷ

ٌِ ّؤٻپ ٗيحىه ٬ٟخٳو كظَ طٸٌځ ٫ڀْيڂ  ٳٸڀض9 ٳټْٲ حٿنخّ ر٬ي ًٿٺ أً ٫ني ًٿٺ ٷخٽ9 ىر

ِّ حٿـنخىد حٿظِ ٿڂ طنزض أؿنلظيخ.  حٿٔخ٫ش ًحٿير

ن ٬ْٓي ٫ن أرْو ٷخٽ ٷْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷخٽ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ آلٶ ر - 

 ٿ٬خث٘ش9

ّخ أځ حٿڄئڃنْن ىٌح حٿ٘يَ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ ٷخٿض ًڃخ ٬ّـزټڂ ڃن ًٿٺ ٿڄخ ٛڄض ڃ٪ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ٔش ٫ًَّ٘ن أٻؼَ ڃڄخ ٛڄض ػٚػْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ ٷخٽ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي  - 

 ن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ن ى٘خځ ر

اڅ حٿلڄَ ڃن ٳْق ؿينڂ ٳؤرَىًىخ رخٿڄخء ٷخٽ ارَحىْڂ ٿڂ أٓڄ٪ ڃن ى٘خځ ْٗجخ اٙ ىٌح -

 حٿليّغ حٿٌحكي.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ػظنِ أڃِ ٫ن ڃ٬خً حٿ٬يًُ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ أهزَطيخ ٷخٿض9حٿڄزخٍٹ ٷخٽ كي

ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًأنخ أٷٌٽ ٿو ارٸِ ٿِ -

 ارٸِ ٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٣ڀلش ٫ن ُرْي ٫ن  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ڃـخىي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

 ڃخ ُحٽ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٌّْٛنِ رخٿـخٍ كظَ ٧ننض أنو ٌٍّػو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ڃزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٬ْٓي  - 

رن ىخٗڂ رن ٫خڃَ ٷخٽ أطْض ٫خث٘ش ٳٸڀض9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن أهزَّنِ روڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ٿض9حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ

ٻخڅ هڀٸو حٿٸَآڅ أڃخ طٸَأ حٿٸَآڅ ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ "ًانٺ ٿ٬ڀَ هڀٶ ٨٫ْڂ " ٷڀض9 ٳبنِ -

أٍّي أڅ أطزظپ ٷخٿض9 ٙ طٴ٬پ أڃخ طٸَأ "ٿٸي ٻخڅ ٿټڂ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل أٌٓس كٔنش " ٳٸي طًِؽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ًٿي ٿو.

نخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ّلَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػ - 

 ٫ڄَ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿٌ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ڃن حٿنٔخء ڃخ ٍأّنخ ٿڄن٬ين ڃن حٿڄٔخؿي ٻڄخ -

 ڃن٬ض رنٌ آَحثْپ نٔخثيخ ٷخٿض ٫ڄَس9 ًڃن٬ض رنٌ آَحثْپ نٔخثيخ ٷخٿض9 ن٬ڂ.

كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ  - 

 حٿڄزخٍٹ ٷخٽ كيػظنِ أڃِ ٫ن ڃ٬خً حٿ٬يًُ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ أهزَطيخ ٷخٿض9

ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًأنخ أٷٌٽ ٿو ارٸِ ٿِ -

 ارٸِ ٿِ.

ُرْي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٣ڀلش ٫ن  - 

 ڃـخىي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ ُحٽ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٌّْٛنِ رخٿـخٍ كظَ ٧ننض أنو ٌٍّػو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ڃزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٬ْٓي  - 

أهزَّنِ روڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  رن ىخٗڂ رن ٫خڃَ ٷخٽ أطْض ٫خث٘ش ٳٸڀض9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ هڀٸو حٿٸَآڅ أڃخ طٸَأ حٿٸَآڅ ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ "ًانٺ ٿ٬ڀَ هڀٶ ٨٫ْڂ " ٷڀض9 ٳبنِ -

أٍّي أڅ أطزظپ ٷخٿض9 ٙ طٴ٬پ أڃخ طٸَأ "ٿٸي ٻخڅ ٿټڂ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل أٌٓس كٔنش " ٳٸي طًِؽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ًٿي ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ّلَْ ٫ن  - 

 ٫ڄَ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ٿٌ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ڃن حٿنٔخء ڃخ ٍأّنخ ٿڄن٬ين ڃن حٿڄٔخؿي ٻڄخ -

 ڃن٬ض رنٌ آَحثْپ نٔخثيخ ٷخٿض ٫ڄَس9 ًڃن٬ض رنٌ آَحثْپ نٔخثيخ ٷخٿض9 ن٬ڂ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٷخٽ كيػنخ  كيػنخ - 

 ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿن٬ڂ ػڂ ٙ ّڄٔٺ - ٻؤنِ أن٨َ اٿ

 ٫ن ِٗء.

نِ حرن ِّّي ٫ن حٿڄ٬ڀَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّ - 

 ُّخى ًى٘خځ ًٌّنْ ٫ن حٿلٔن اڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ى٫ٌحص ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ ّي٫ٌ ريخ ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ -

٫ڀَ ىّنٺ ٷخٿض9 ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طټؼَ طي٫ٌ ريٌح حٿي٫خء ٳٸخٽ9 اڅ ٷڀذ حٓىڃِ 

 ٳبًح ٗخء أُحٯو اًح ٗخء أٷخڃو.رْن اٛز٬ْن ڃن أٛخر٪ حهلل ٫ِ ًؿپ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ نخٳ٪ ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن كٌٓذ ٌّڃجٌ ٫ٌد ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ9 ّلخٓذ كٔخرخ َّْٔح -

 لٔخد ٌّڃجٌ ٫ٌُد.ٷخٽ ًحٹ حٿ٬َٝ ڃن نٌٷٖ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

 ٫ن ٌّٓي رن ٷْْ ٫ن حرن ٷ٨َّش حٿٜيٳِ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ9

- َِ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّخؿ٬ٺ ًأنض كخثٞ ٷخٿض9 ن٬ڂ اًح ٗيىص ٫ڀ

ٿنخ اً ًحٹ اٙ ٳَحٕ ًحكي ٳڀڄخ ٍُٷنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳَحٕ آهَ ح٫ظِٿض  اُحٍُ ًٿڂ ّټن

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أٓخڃش رن ُّي  - 

 ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٓڀْڂ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 حٿڄَأس طَْْٔ ه٤زظيخ ًطَْْٔ ٛيحٷيخ. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄن-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ؿنزخ ًأٍحى أڅ ّنخځ ًىٌ ؿنذ طٌٟؤ -

ځ ًىٌ ؿنذ ٳڀْظٌٟؤ ًٌٟءه ًٌٟءه ٿڀٜٚس ٷزپ أڅ ّنخځ ًٻخڅ ّٸٌٽ ڃن أٍحى أڅ ّنخ

 ٿڀٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن  - 

ِّّي ٫ن ُّخى رن ن٬ْڂ ٫ن ڃٔڀڂ رن ڃوَحٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ًٻَ ٿيخ أڅ نخٓخ ّٸَإًڅ 

 حٿٸَآڅ ٳِ حٿڀْڀش ڃَس أً ڃَطْن ٳٸخٿض أًٿجٺ ٷَإًح ًٿڂ ّٸَإًح

٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش حٿظڄخځ ٳټخڅ ّٸَأ ٌٍٓس حٿزٸَس ًآٽ ٻنض أٷٌځ ڃ-
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٫ڄَحڅ ًحٿنٔخء ٳٚ ّڄَ رآّش ٳْيخ طوٌٱ اٙ ى٫خ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٓظ٬خً ًٙ ّڄَ رآّش ٳْيخ 

 حٓظز٘خٍ اٙ ى٫خ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٍٯذ اٿْو.

ن أرْو ٫ن ڃ٬ٜذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ُٻَّخ ٫ - 

 رن ْٗزش ٫ن نخٳ٪ رن ٫زي حهلل حٿلـزِ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ حڃَأس ٷخٿض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ طٰظٔپ حٿڄَأس اًح حكظڀڄض ًأرَٜص حٿڄخء -

ٳٸخٽ9 ن٬ڂ ٳٸخٿض ٿيخ ٫خث٘ش طَرض ّيحٹ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫ْيخ ًىپ ّټٌڅ 

ًٿٺ اًح ٫ٚ ڃخإىخ ڃخء حٿَؿپ أٗزو أهٌحٿو ًاًح ٫ٚ ڃخء حٿَؿپ ڃخءىخ حٿ٘زو اٙ ڃن ٷزپ 

 أٗزيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن حرن حٿيخى  - 

أڅ ُّخى حرن أرِ ُّخى ڃٌٿَ حرن ٫زخّ كيػو ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ّليع ٫ڄَ 

ٷخٿض9 ؿخءطنِ ڃٔټْنش طلڄپ حرنظْن ٿيخ ٳخ٬٣ڄظيخ ػٚع  رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ

طڄَحص ٳؤ٤٫ض ٻپ ًحكيس ڃنيخ طڄَس ًٍٳ٬ض اٿَ ٳْيخ طڄَس ٿظؤٻڀيخ ٳخٓظ٬٤ڄظيخ حرنظخىخ 

ٳ٘ٸض حٿظڄَس حٿظِ ٻخنض طَّي أڅ طؤٻڀيخ رْنيڄخ ٷخٿض9 ٳؤ٫ـزنِ ٗؤنيخ ٳٌٻَص ًٿٺ حٿٌُ 

 ٛن٬ض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

  ٫ِ ًؿپ ٷي أًؿذ ٿيخ ريخ حٿـنش ًأ٫ظٸيخ ريخ ڃن حٿنخٍ.اڅ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن  - 

 ٫ڀٸڄش رن أرِ ٫ڀٸڄش ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳؤٍٓڀض رََّس ٳِ أػَه ٿظن٨َ أّن ًىذ-

 َِ ٷخٽ ٳٔڀٺ نلٌ رٸْ٪ حٿَٰٷي ٳٌٷٲ ٳِ أىنَ حٿزٸْ٪ ػڂ ٍٳ٪ ّيّو ػڂ حنَٜٱ ٳَؿ٬ض اٿ

رََّس ٳؤهزَطنِ ٳڀڄخ أٛزلض ٓؤٿظو ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن هَؿض حٿڀْڀش ٳٸخٽ9 ر٬ؼض 

 اٿَ أىپ حٿزٸْ٪ ٕٛڀِ ٫ڀْيڂ.

٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ٫ٸْپ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ّظټٲ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ كظَ طٌٳخه حهلل ػڂ -

 ح٫ظټٲ أًُحؿو ڃن ر٬يه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش ٷخٽ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ِّّي ٫ن ٬ْٓي حرن  - 

 أرِ ىٚٽ ٫ن آلٶ رن ٫ڄَ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ڃخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ حٓهَ ڃَطْن كظَ ٷز٠و حهلل ٫ِ -

 ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن ٫ڀٸڄش رن  - 

أرِ ٫ڀٸڄش ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ حٿنخّ ٫خځ كـش 

 حٿٌىح٩ ٳٸخٽ9
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ڃن أكذ أڅ ّزيأ ڃنټڂ ر٬ڄَس ٷزپ حٿلؾ ٳڀْٴ٬پ ًأٳَى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 حٿلؾ ًٿڂ ٬ّظڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن  - 

 ٫ڀٸڄش رن أرِ ٫ڀٸڄش ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

هٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيُ ٳؤىهڀنِ ٻنض أكذ أڅ أىهپ حٿزْض ٳؤٛڀِ ٳْو ٳؤ-

ٳِ حٿلـَ ٳٸخٽ ٿ9ِ ٛڀِ ٳِ حٿلـَ اًح أٍىص ىهٌٽ حٿزْض ٳبنڄخ ىٌ ٷ٬٤ش ڃن حٿزْض 

 ًٿټن ٷٌڃٺ حٓظٸًَٜح كْن رنٌ حٿټ٬زش ٳؤهَؿٌه ڃن حٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ٫زي ٍرو رن  - 

 ي ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ حٿڄ٬ٓ9َّْٞ

 رٔڂ حهلل رظَرش أٍٟنخ رَّٸش ر٠٬نخ ٿْ٘ٴَ ٓٸْڄنخ ربًڅ ٍرنخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ  - 

ْ حّٕڀِ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ كيػنِ ٣ڀلش رن ّلَْ حٕنٜخٍُ ٫ن ٌّن

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ٓنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل  - 

حٿِرَْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ كٴٚ ٫ن ىخٗڂ رن ٫ًَس ٫ن ٫زخى رن كڄِس رن ٫زي حهلل رن 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخرن حٿِرَْ ٳلنټو رظڄَس ًٷخٽ ىٌح ٫زي حهلل ًأنض أځ ٫زي -

 حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃنو ٷخٽ  - 

رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٫ن ُٻَّخ ٫ن هخٿي رن ٓڀڄش ٫ن حٿزيِ ٫ن ٫ًَس 

ٷخٿض ٫خث٘ش9 ڃخ ٫ڀڄض كظَ ىهڀض ٫ڀَ ُّنذ رَْٰ اًڅ ًىِ ٯ٠زَ ػڂ ٷخٿض9 ٿٌَٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٔزٺ اًح ٷڀزض ٿٺ رنْش أرِ رټَ ٬ًٍّْيخ ػڂ أٷزڀض اٿِ 

 ٳؤ٫َٟض ٫نيخ كظَ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

َِ ْٗجخ ىًنٺ ٳخنظٍَٜ ٳؤٷزڀض ٫ڀْيخ كظَ ٍأّظيخ ٷي ّزْ ٍّٸي- خ ٳِ ٳڄيخ ڃخ طَى ٫ڀ

 ٳَأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظيڀپ ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ كٴٚ ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حٿـخىڀْش ّٜپ حٿَكڂ ٬٤ًّڂ حٿڄٔټْن ٳيپ ًٿٺ  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حرن ؿي٫خڅ ٻخڅ ٳِ-

 نخٳ٬و ٷخٽ ٙ ّخ ٫خث٘ش انو ٿڂ ّٸپ ٌّڃخ ٍد حٯٴَ ٿِ ه٤ْجظِ ٌّځ حٿيّن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ًىذ ٷخٽ كيػنخ  - 

ًٓڀڂ كَڃڀش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش ٷخٽ أطْض ٫خث٘ش ًُؿش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
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 أٓؤٿيخ ٫ن ِٗء ٳٸخٿض أهزَٹ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٳِ رْظِ ىٌح حٿڀيڂ ڃن ًٿِ ڃن أڃَ أڃظِ ْٗجخ ٳ٘ٶ ٫ڀْيڂ ٳؤٗٸٶ ٫ڀْو ًڃن ًٿِ ڃن أڃَ -

 أڃظِ ْٗجخ ٳَٳٶ ريڂ ٳخٍٳٶ رو.

أنزؤنخ حًُٕح٫ِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ حرن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ - 

ٷخٽ كيػنِ ٗيحى أرٌ ٫ڄخٍ ٫ن ٫خث٘ش أڅ نٌٔس ڃن أىپ حٿزَٜس ىهڀن ٫ڀْيخ ٳؤڃَطين أڅ 

ّٔظنـْن رخٿڄخء ًٷخٿض ڃَڅ أًُحؿټن رٌٿٺ ٳبڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٴ٬ڀو ًىٌ 

 ٗٴخء ڃن حٿزخٌٍٓ ٫خث٘ش طٸٌٿو أً أرٌ ٫ڄخٍ.

ـزخٍ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ رٸْش ٫ن ڃلڄي رن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 

 حٕٿيخنِ ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن أرِ ٷْْ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳِ حٿْٜخځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حىٍّْ ٬ّنِ حٿ٘خٳ٬ِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ  - 

 ٿيخى ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٓڀڄش أنو ٷخٽ9رن ڃلڄي ٫ن ِّّي رن ح

ٓؤٿض ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٻڂ ُٻٴن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٳِ ػٚػش أػٌحد رْٞ ٓلٌٿْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن اىٍّْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ِّّي ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش9 ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن

ٻڂ ٻخڅ ٛيحٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ ٛيحٷو ًُٕحؿو اػنظِ ٫َ٘ -

أًٷْش ًن٘خ ٷخٿض أطيٍُ ڃخ حٿنٖ ٷڀض ٙ ٷخٿض نٜٲ أًٷْش ٳظڀٺ هڄٔڄخثش ىٍىڂ ٳيٌح 

 ٛيحٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًُٕحؿو.

ِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أ٬ٗغ رن ٓڀْڂ أهزَنِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

ٓڄ٪ أرخه ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ّلذ حٿظْڄن ٳِ ٗؤنو ٻڀو ڃخ حٓظ٤خ٩ ٳِ ٣يٌٍه ًطَؿڀو ًطن٬ڀو ٷخٽ ٳڀڄخ ٷيځ ح٬ٕٗغ 

 حٿټٌٳش ٷخٽ

 ّلذ حٿظْڄن ڃخ حٓظ٤خ٩.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9

أُ حٿ٬ڄپ ٻخڅ أكذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 حٿيحثڂ ٷڀض ٳؤُ ٓخ٫ش -

 ٻخڅ ّٸٌځ ٷخٿض9 اًح ٓڄ٪ حٿَٜهش.

نِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

ٓڄ٬ض ٫ًَس رن حٿِرَْ ّليع ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ 

 ًأنخ رْنو ًرْن حٿٸزڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫خث٘ش  -
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  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه9أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي ٷخٽ ٷخٿض  - 

٫خث٘ش أٍٓپ اٿْنخ آٽ أرِ رټَ رٸخثڄش ٗخس ٿْٚ ٳؤڃٔټض ًٷ٤٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷ٬٤ض ٷخٿض طٸٌٽ ٿڀٌُ طليػو ىٌح  ًٓڀڂ أً ٷخٿض أڃٔٺ ٌٍٓٽ حهلل

 ٫ڀَ ٯَْ ڃٜزخف ٷخٽ9

ٷخٿض ٫خث٘ش انو ٿْؤطِ ٫ڀَ آٽ ڃلڄي حٿ٘يَ ًڃخ ّوظزًِڅ هزِح ًٙ ٤ّزوٌڅ ٷيٍح ٷخٽ -

 كڄْي ٳٌٻَص ٿٜٴٌحڅ رن ڃلَُ ٳٸخٽ ٙ رپ ٻپ ٗيَّن.

أ٬ٗغ رن ٓڀْڂ أنو ٓڄ٪  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ - 

أرخه ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٫ًنيىخ 

ٍؿپ ٷخٽ ٳظَْٰ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنو ٗٶ ٫ڀْو ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 أهِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ـخ٫ش. أن٨َڅ ڃخ اهٌحنټن ٳبنڄخ حٿَٟخ٫ش ڃن حٿڄ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس أڅ حڃَأس  - 

 ٓؤٿض ٫خث٘ش اكيحنخ طلْٞ أطـِة ٛٚطيخ ٳٸخٿض9

 أكًٍَّش أنض ٷي ٻنخ نلْٞ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ نٴ٬پ ًٿٺ.-

خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ىڄ - 

 ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اڅ حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ حٿڄخىَ رو ڃ٪ حٿٔٴَس حٿټَحځ حٿزٍَس ًحٿٌُ ّٸَإه ّ٘ظي ٫ڀْو ٷَآطو -

 ٳڀو أؿَحڅ.

ٓڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخ - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٓىس اڃَأس ػز٤ش ػٸْڀش ٳخٓظؤًنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٴْٞ ڃن ؿڄ٪ -

ٷزپ أڅ طٸٲ ٳؤًڅ ٿيخ ٷخٿض ٫خث٘ش ًىىص أنِ ٻنض حٓظؤًنظو ٳؤًڅ ٿِ ًٻخڅ حٿٸخٓڂ ّټَه أڅ 

 ّٴْٞ ٷزپ أڅ ّٸٲ.

ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ - 

 أًٳَ أڅ ٬ٓي رن ى٘خځ كيػو ٷخٽ ٷڀض9

ّخ أځ حٿڄئڃنْن كيػْنِ ٫ن هڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٿٔض طٸَأ حٿٸَآڅ -

ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٿض ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٛٚس 

ڀْپ ٯڀزظو ٫ْنخه رنٌځ أً ًؿ٪ ٛڀَ حػنظِ ٫َ٘ ٍٻ٬ش ىحًځ ٫ڀْيخ ًٻخڅ اًح ٳخطو حٿٸْخځ ڃن حٿ

ڃن حٿنيخٍ ًٷخٿض9 ًٿڂ ّٸڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ّظڄيخ كظَ حٿٜزخف ًٿڂ 

 ّٸَأ حٿٸَآڅ ٳِ ٿْڀش ّظڄو ًٿڂ ّٜڂ ٗيَح ّظڄو ٯَْ ٍڃ٠خڅ كظَ ڃخص.
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٫ًَس ٷخٽ كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن - 

أرِ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض ٿو ّخ حرن أهظِ اڅ أرخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ٫ڄَ أه٤ؤ ٓڄ٬و أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ًٻَ ٍؿپ ٬ٌّد ٳِ ٷزَه ر٬ڄڀو ًأىڀو ّزټٌڅ ٫ڀْو ًانيخ ًحهلل ڃخ طٍِ ًحٍُس ًٍُ -

 أهٍَ.

ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس ٷخٿض9 ٓؤٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٫ - 

 ٫خث٘ش ٻڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ ٷخٿض9

 أٍر٪ ٍٻ٬خص ًِّّي ڃخ ٗخء حهلل ٫ِ ًؿپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿزٌٽ ٳبنخ نٔظلِْ أڅ ننيخىڂ ٫ن ًٿٺ ًأڅ ڃَڅ أًُحؿټن ّٰٔڀٌح ٫نيڂ أػَ حٿوٚء ًح-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٴ٬ڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ ًػخرض ٫ن ٓڄْش  - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿي ٫ڀَ ٛٴْش رنض كِْ ٳِ ِٗء ٳٸخٿض 

نِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ ٌّڃِ ٳٸخٿض9 ن٬ڂ ٛٴْش ّخ ٫خث٘ش أٍِٟ ٫

ٳؤهٌص هڄخٍح ٿيخ ڃٜزٌٯخ ر٫ِٴَحڅ ٳَٗظو رخٿڄخء ٿْٴٌف ٍّلو ٳٸ٬يص اٿَ ؿنذ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٕڃَ اٿْٺ ّخ ٫خث٘ش انو ٿْْ ٌّڃٺ ٷخٿض9 ًٿٺ ٳ٠پ حهلل ّئطْو ڃن ّ٘خء ًأهزَطو رخ-

 ٳَِٟ ٫نيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٛوَ رن ؿٌَّّش ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 

حٿڄټِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ هڀٲ ڃٌٿَ رنِ ؿڄق أنو ىهپ ڃ٪ ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ڀَ ٫خث٘ش أځ 

حٿڄئڃنْن ٳِ ٓٸْٴش ُڃِځ ٿْْ ٳِ حٿڄٔـي ٧پ ٯَْىخ ٳٸخٿض9 ڃَكزخ ًأىٚ رؤرِ ٫خٛڂ 

ڄَْ ڃخ ّڄن٬ٺ أڅ طًٍِنخ أً طڀڂ رنخ ٳٸخٽ أهَ٘ أڅ أڃڀٺ ٳٸخٿض9 ڃخ ٻنض ٬ّنِ ٫زْي رن ٫

 طٴ٬پ ٷخٽ ؿجض أڅ أٓؤٿٺ ٫ن آّش ٳِ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ

ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأىخ ٳٸخٿض أّش آّش ٳٸخٽ9 حٿٌّن ّؤطٌڅ ڃخ -

ٿٌُ نٴِٔ رْيه ٕكيىڄخ أًطٌح أً حٿٌّن ّؤطٌڅ ڃخ أطٌح ٳٸخٿض أّيڄخ أكذ اٿْٺ ٷخٽ ٷڀض9 ًح

أكذ اٿِ ڃن حٿينْخ ؿڄ٬ْخ أً حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ٷخٿض أّظيڄخ ٷڀض9 حٿٌّن ّئطٌڅ ڃخ أطٌح ٷخٿض9 

أٗيي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌٿٺ ٻخڅ ّٸَأىخ ًٻٌٿٺ أنِٿض أً ٷخٿض أٗيي 

 كَٱ.ٿټٌٿٺ أنِٿض ًٻٌٿٺ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأىخ ًٿټن حٿيـخء 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ًىِ ڃ٬ظَٟش ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ّلَْ حٿ٠زِ ٷخٽ كيػنِ  - 

 رِ ڃڀټْش ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش٫زي حهلل رن أ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ٳٸخځ ٫ڄَ هڀٴو رټٌُ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ّخ ٫ڄَ ٷخٽ ڃخء -

 طٌٟؤ رو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃخ أڃَص ٻڀڄخ رڀض أڅ أطٌٟؤ ًٿٌ ٳ٬ڀض ًٿٺ ٻخنض ٓنش.

ي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن ٫ز - 

 أرِ ڃڀټْش ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طلَځ حٿڄٜش ًٙ حٿڄٜظخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ْو ًٓڀڂ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٫نيُ ٷ٢.ًحهلل ڃخ طَٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن ڃلڄي  - 

أڅ ٫خث٘ش نِٿض ٫ڀَ ٛٴْش أځ ٣ڀلش حٿ٤ڀلخص ٳَأص رنخص ٿيخ ّٜڀْن رَْٰ هڄَ ٷي 

 ك٠ن ٷخٽ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9

َِ ٙ طٜڀْن ؿخٍّش ڃنين اٙ ٳِ هڄخٍ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ - حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀ

َِ كٸٌه ٳٸخٽ9 ٗٸْو رْن ىٌه ًرْن ىٌه حٿٴظخس حٿظِ ٳِ  ًٻخنض ٳِ كـَُ ؿخٍّش ٳؤٿٸَ ٫ڀ

 كـَ أځ ٓڀڄش ٳبنِ ٙ أٍحىخ اٙ ٷي كخٟض أً ٙ أٍحىڄخ اٙ ٷي كخٟظخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ڃَٟو ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜڀِ ٫ن أرْو 

رخٿنخّ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٿلٴٜش اڅ أرخ رټَ ٍؿپ ٍٷْٶ ٳبًح ٷخځ ٳِ ڃٸخڃٺ ٿڂ ُّٔڄ٪ حٿنخّ ڃن 

حٿزټخء ٳٸخٽ9 ڃًَه أڅ ّٜڀِ رخٿنخّ ٷخٽ ٳَىص ٫ڀْو ڃٍَح ٻپ ًٿٺ ّٸٌٽ ڃًَح أرخ رټَ 

 ّٜڀِ رخٿنخّ ٳٸخٽ ٳِ حٿؼخٿؼش9

 ى٫ْنِ ٳبنټن أنظن ٌٛحكذ ٌّٓٲ ٿْئځ أرٌ رټَ حٿنخّ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

٫ڀَ ٗڄخٿو ٳْٰٔپ  اًح أٍحى أڅ ّٰظٔپ ڃن ؿنخرش ّٰٔپ ّيّو ػٚػخ ػڂ ّؤهٌ رْڄْنو ٿْٜذ-

ٳَؿو كظَ ّنٸْو ػڂ ّٰٔپ ّيه ٯٔٚ كٔنخ ػڂ ّڄ٠ڄٞ ػٚػخ ًّٔظن٘ٶ ػٚػخ ًّٰٔپ 

ًؿيو ػٚػخ ًًٍح٫ْو ػٚػخ ػڂ ّٜذ ٫ڀَ ٍأٓو حٿڄخء ػٚػخ ػڂ ّٰظٔپ ٳبًح هَؽ ٯٔپ 

 ٷيڃْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ9 كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ كيػنِ هڄْ نٌٔس ٫ن  - 

 څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9خث٘ش أ

 نيَ ٫ن نزٌْ حٿـَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 
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٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓلَ ٿو كظَ ٻخڅ ّوْپ اٿْو أنو ّٜن٪ 

ٽ ٬َٗص أڅ حهلل ٫ًِ ؿپ ٷي حٿِ٘ء ًٿڂ ّٜن٪ كظَ اًح ٻخڅ ًحص ٌّځ ٍأّظو ّي٫ٌ ٳٸخ

أٳظخنِ ٳْڄخ حٓظٴظْظو ٳْو ٳٸخٽ أطخنِ ٍؿٚڅ ٳٸ٬ي أكيىڄخ ٫ني ٍأِٓ ًحٓهَ ٫ني ٍؿڀِ 

ٳٸخٽ أكيىڄخ ڃخ ًؿ٪ حٿَؿپ ٷخٽ حٓهَ ڃ٤زٌد ٷخٽ ڃن ٣زو ٷخٽ ٿزْي رن ح٫ٕٜڂ ٷخٽ ٳِ 

ڃخًح ٷخٽ ٳِ ڃ٢٘ ًڃ٘خ٣ش ًؿذ أً ؿٲ ٣ڀ٬ش ًٻَ ٷخٽ ٳؤّن ىٌ ٷخٽ ٳِ ًُ أًٍحڅ ٷخٽ 

ٳخن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَ 

٫خث٘ش ٷخٽ ًٻؤڅ نوڀيخ ٍإًّ حٿْ٘خ٣ْن ًٻؤڅ ڃخءىخ نٸخ٫ش حٿلنخء ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٳؤهَؿظو ٿڀنخّ ٳٸخٽ9

 أڃخ ٫ِ ًؿپ ٳٸي ٗٴخنِ ًهْ٘ض أڅ أػٌٍ ٫ڀَ حٿنخّ ڃنو َٗح.-

رِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أځ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ٍؿپ ٣ڀٶ حڃَأطو ػٚػخ ػڂ طًِؿيخ آهَ 

 ػڂ ٣ڀٸيخ ڃن ٷزپ أڅ ّڄٔيخ ٷخٽ9

 ٙ ّنټليخ حًٕٽ كظَ طًٌٵ ڃن ٫ْٔڀظو ًًٌّٵ ڃن ٫ْٔڀظيخ.-

څ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخ - 

حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿزظ٪ 

 ًحٿزظ٪ نزٌْ حٿ٬ٔپ ًٻخڅ أىپ حٿْڄن َّ٘رٌنو ٳٸخٽ9

 ٻپ َٗحد أٓټَ ٳيٌ كَحځ.-

ْپ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ - 

 هخٿي ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٷي هَّْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔخءه أٳټخڅ ٣ٚٷخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ  - 

ٌأد ٓڄ٬ض نزخف حٿټٚد هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿڄخ أطض ٫ڀَ حٿل

 ٳٸخٿض9 ڃخ أ٧ننِ اٙ ٍحؿ٬ش اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿنخ9

أّظټن طنزق ٫ڀْيخ ٻٚد حٿلٌأد ٳٸخٽ ٿيخ حٿِر9َْ طَؿ٬ْن ٫َٔ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّٜڀق -

 رٺ رْن حٿنخّ.

٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي - 

٬ْٓي رن حٿڄْٔذ أڅ أرخ ڃٌَٓ ٷخٽ ٿ٬خث٘ش9 انِ أٍّي أڅ أٓؤٿٺ ٫ن ِٗء ًأنخ أٓظلِ 

 ڃنٺ ٳٸخٿض ٓپ ًٙ طٔظق ٳبنڄخ أنخ أڃٺ ٳٔؤٿيخ ٫ن حٿَؿپ َّٰ٘ ًٙ ّنِٽ ٳٸخٿض9

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٛخد حٿوظخڅ حٿوظخڅ ٳٸي ًؿذ حٿٰٔپ.-

ي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زْي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄ - 

 ٫ڄَحڅ ٬ّنِ حٿٸ٬َِّ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗڄخّ أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طليع طٸٌٽ9

 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلنظڂ ًىٌ حٿـَ ًحٿيرخء ًحٿنٸَْ ٫ًن حٿڄِٳض.-
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٬ض هخٿيح كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ - 

ّليع ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي ٍْٟ٪ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃخ ڃن ٍؿپ ڃٔڀڂ ّٜڀِ ٫ڀْو أڃش ڃن حٿنخّ ٻڀيڂ ّ٘ٴ٪ ٿو اٙ ٗٴ٬ٌح ٳْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنَ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ كْٜن رن نخٳ٪  - 

نِ ٷخٽ أرِ كْٜن ىٌح ٛخٿق حٿليّغ ٷخٽ كيػنخ حٿلٔن ٫ن ٬ْٓي رن ىخٗڂ أنو ىهپ حٿڄخُ

 ٫ڀَ أځ حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش ٳٔؤٿيخ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ًٌّطَ رخٿظخ٬ٓش ًّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ًًٻَص -

يٌٍه ًٌٓحٻو ٳڀڄخ ريڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حٿٌٌٟء أنو ٻخڅ ّٸٌځ اٿَ ٛٚطو ٳْؤڃَ ر٤

٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٓض ٍٻ٬خص ًأًطَ رخٿٔخر٬ش ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ٷڀض ٳڀڂ ِّٽ 

٫ڀَ ًٿٺ كظَ ٷزٞ ٷڀض9 انِ أٍّي أڅ أٓخٿٺ ٫ن حٿظزظپ ٳڄخ طَّن ٳْو ٷخٿض ٳٚ طٴ٬پ أڃخ 

ش ٳٚ طزظپ ٷخٽ ٓڄ٬ض حهلل ٫ِ ّٸٌٽ ًٿٸي أٍٓڀنخ ٍٓٚ ڃن ٷزڀٺ ًؿ٬ڀنخ ٿيڂ أًُحؿخ ًًٍّ

ٳوَؽ ًٷي ٳٸو ٳٸيځ حٿزَٜس ٳڀڂ ّڀزغ اٙ َّْٔح كظَ هَؽ اٿَ أٍٝ ڃټَحڅ ٳٸظپ ىنخٹ 

 ٫ڀَ أٳ٠پ ٫ڄڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن  - 

 حٿنو٬ِ ٫ن حٌٕٓى ٫ن رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ٳبًح ٍأّظو ٳخٯٔڀو ٳبڅ هٴِ ٻنض أٳَٻو ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل-

 ٫ڀْٺ ٳخٍٗ٘و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٓجپ ٫ن حٿڄَأس طٸ٠ِ حٿٜٚس  - 

أّخځ ڃل٠ْيخ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس أڅ حڃَأس ٓؤٿض ٫ن ًٿٺ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9 

 أكًٍَّش أنض

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ نٸ٠ِ ْٗجخ ڃن حٿٜٚس.ٿٸي ٻنخ نلْٞ ٫ڀَ ٫يي -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع  - 

 ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ  هڄْ ٳٌحٓٶ ّٸظڀن ٳِ حٿلپ ًحٿلَځ حٿلْش ًحٿَٰحد حٕرٸ٪ ًحٿٴؤٍس-

 ًحٿليأ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن نخٳ٪ ٫ن حڃَأس حرن ٫ڄَ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 أنو ٷخٽ ٳِ حٿٌُ َّ٘د ٳِ انخء ٳ٠ش ٻؤنڄخ ّـَؿَ ٳِ ر٤نو نخٍح.-

ِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫ن نخٳ٪ ٫ن انٔخڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اڅ ٿڀٸزَ ٤ٰٟش ٿٌ ٻخڅ أكي نخؿْخ ڃنيخ نـخ ٬ٓي رن ڃ٬خً.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ - 

 ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ًَس ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿٸي ٍأّظنِ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنو ًرْن حٿٸزڀش ًىٌ ّٜڀِ ٷخٽ -

 ٬ٓي ًأكٔزو ٷخٽ ًىِ كخثٞ ٷخٽ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش ٬ٓي حٿٌُ ّ٘ٺ.

ن أرِ آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ - 

 ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ّليع ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ڃخ ٗز٪ آٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هزِ ٬َْٗ ٌّڃْن ڃظظخر٬ْن كظَ ٷزٞ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًٷخٽ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أًٳَ رن ىٿيڂ  - 

 ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش٫ن ڃ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنخٽ ْٗجخ ڃن ًؿٌىنخ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي اڃٚء ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس  - 

 رن أًٳَ ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

س حٿټَحځ حٿزٍَس ًىٌح حٿٌُ ّٸَإه ًىٌ ٫ڀْو ٗخٵ ّظظ٬ظ٪ ٳْو ٳڀو حٿڄخىَ رخٿٸَآڅ ڃ٪ حٿٔٴَ-

 أؿَحڅ اػنخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن رټَ ٷخٽ ٷخٿض  - 

 ٫خث٘ش9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ ًىٌ ٛخثڂ ًأّټڂ أڃڀٺ ٍٗرو ڃن ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ك - 

 ٷخٽ ٓؤٿض أځ حٿڄئڃنْن ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٳٸخٿض9

ٻخڅ ّٜڀِ ٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخثڄخ ًٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخ٫يح ٳبًح ٷَأ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ ًاًح ٷَأ ٷخ٫يح -

 ٍٻ٪ ٷخ٫يح.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي - 

 كٴٜش ڃٌٿَ ٫خث٘ش أڅ ٫خث٘ش أهزَطو

أنو ٿڄخ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًطٌٟؤ ًأڃَ ٳنٌىُ أڅ -

حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ٳٸخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ٳِ ٛٚطو ٷخٿض ٳؤكٔزو ٷَأ ٌٍٓس حٿزٸَس ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ 

٩ ػڂ ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي ػڂ ٷخځ ڃؼپ ڃخ ٷخځ ًٿڂ ّٔـي ػڂ ٍٻ٪ ٳٔـي ػڂ ٷخځ ٳٜن٪ حٿَٻٌ

 ڃؼپ ڃخ ٛن٪ ػڂ ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٳِ ٓـيس ػڂ ؿڀْ ًؿڀَ ٫ن حٿ٘ڄْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ح٬ٕٗغ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل  - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّنظزٌ  رن ڃ٬ٸپ حٿڄلخٍرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 نيَ

 ٳِ حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

٣ْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗكَحڃو كْن أكَځ ًٿلڀو كْن أكپ رڄنَ ٷزپ أڅ -

 ّٴْٞ.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كيػ - 

 حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ًىىص أنِ ٻنض حٓظؤًنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ أٓظؤًنظو ٌٓىس ٳؤٛڀِ -

نيخ ٻخنض حٿٜزق رڄنَ ًأًحٳِ ٷزپ أڅ ّـِء حٿنخّ ٳٸخٿٌح ٿ٬خث٘ش ًحٓظؤًنظو ٌٓىس ٷخٿض9 ا

 حڃَأس ػٸْڀش ػز٤ش ٳؤًڅ ٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٛٴْش كخٟض رڄنَ ًٷي أٳخٟض ٳٸخٿض ٫خث٘ش9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٍٍ ٛٴْش اٙ كخرٔظنخ ٷخٽ ٿَڂ ٷڀض كخٟض ٷخٽ أًٿڂ طټن ٷي أٳخٟض -

 أ٧نو ٷخٿض رڀَ ٗٺ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ ٳٚ كزْ ٫ڀْٺ ٳخٍطلڀِ.ٷڀض ٷخٽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن  - 

 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٻخڅ ّٜڀِ ٫ًڀْو ڃ١َ ڃن ىٌه حٿڄَكٚص ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

َِ ر٠٬و ًحٿڄ١َ ڃن أٻْٔش ٌٓى.  ٫ًڀْو ر٠٬و ٫ًڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٷخٽ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ  - 

 كيػظنِ أڃْنش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٓجڀض ٫ن نزٌْ حٿـَ ٳٸخٿض9

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ـِ اكيحٻن أڅ طظوٌ ڃن أٟلْظيخ ٓٸخء ػڂ ٷخٿض9 نيَ ٌٍٓٽ ح-

 أً ڃن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ ًٻٌح ًٻٌح نْٔو ٓڀْڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ّـِء حٿنخّ ٳٸخٿٌح ٿ٬خث٘ش ًحٓظؤًنظو ٌٓىس  طو ٌٓىس ٳؤٛڀِ حٿٜزق رڄنَ ًأًحٳِ ٷزپ أڅ

 ٷخٿض9 انيخ ٻخنض حڃَأس ػٸْڀش ػز٤ش ٳؤًڅ ٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٛٴْش كخٟض رڄنَ ًٷي أٳخٟض ٳٸخٿض ٫خث٘ش9

ٷخٽ ٿَڂ ٷڀض كخٟض ٷخٽ أًٿڂ طټن ٷي أٳخٟض  ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٍٍ ٛٴْش اٙ كخرٔظنخ-

 ٷڀض ٷخٽ أ٧نو ٷخٿض رڀَ ٗٺ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ ٳٚ كزْ ٫ڀْٺ ٳخٍطلڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن  - 

 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ّٜڀِ ٫ًڀْو ڃ١َ ڃن ىٌه حٿڄَكٚص ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ  ٻخڅ-
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َِ ر٠٬و ًحٿڄ١َ ڃن أٻْٔش ٌٓى.  ٫ًڀْو ر٠٬و ٫ًڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٷخٽ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ  - 

 كيػظنِ أڃْنش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٓجڀض ٫ن نزٌْ حٿـَ ٳٸخٿض9

يحٻن أڅ طظوٌ ڃن أٟلْظيخ ٓٸخء ػڂ ٷخٿض9 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ـِ اك-

 أً ڃن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ ًٻٌح ًٻٌح نْٔو ٓڀْڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 ًٓڀڂ ٷخٽ٫9خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 اڅ أٻڄپ حٿڄئڃنْن اّڄخنخ أكٔنيڂ هڀٸخ ًأٿ٤ٴيڂ رؤىڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن ٓخٿڂ ڃٌٿَ ىًّ  - 

 أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ ٿ٬زي حٿَكڄن رن أرِ رټ9َ

 حٿنخٍ.أٓزٮ حٿٌٌٟء ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًّپ ٿ٫ٖٸخد ڃن -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ ٫ن  - 

ڃلڄي رن ٫ڀِ أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٻخنض طَيحڅ ٳٸْپ ٿيخ ڃخٿٺ ًٿڀيّن ٳٸخٿض9 اڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ًؿپ ٫ٌڅ ٳؤنخ حٿظڄْ ًٿٺ  ڃخ ڃن ٫زي ٻخنض ٿو نْش ٳِ أىحء ىّنو اٙ ٻخڅ ٿو ڃن حهلل ٫ِ-

 حٿ٬ٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أرخ ًحثپ ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اًح طٜيٷض حٿڄَأس ڃن رْض ًُؿيخ ٻخڅ ٿيخ رو أؿَ ًٿڀًِؽ ڃؼپ ًٿٺ ًٿوخىځ ڃؼپ ًٿٺ -

 ي ڃنيڄخ ڃن أؿَ ٛخكزو ْٗجخ ٿڀًِؽ رڄخ حٻظٔذ ًٿيخ رڄخ أنٴٸض.ًٙ ّنٸٚ ٻپ ًحك

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن أرِ  - 

َِ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9  رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو أنو ٷخٽ9 ىهڀض ٫ڀ

اٿَ حٿڄٔـي ًٍأٓو ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ػڂ ّٰظٔپ ػڂ ّٰيً -

ّٸ٤َ ػڂ ٌّٜځ ًٿٺ حٿٌْځ ٳؤهزَص ڃًَحڅ رن حٿلټڂ رٸٌٿيخ ٳٸخٽ ٿِ أهزَ أرخ ىََّس رٸٌٽ 

٫خث٘ش ٳٸخٿض انو ٿِ ٛيّٶ ٳؤكذ أڅ ط٬ٴْنِ ٳٸخٽ9 ٫ِڃض ٫ڀْٺ ٿڄخ حن٤ڀٸض اٿْو ٳخن٤ڀٸض 

ْو أنخ ًىٌ اٿَ أرِ ىََّس ٳؤهزَطو رٸٌٿيخ ٳٸخٽ9 ٫خث٘ش اًڅ أ٫ڀڂ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ أرخ رټَ ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيىخ ٌّځ ٳ٤َ 

أً أٟلَ ٫ًنيىخ ؿخٍّظخڅ ط٠َرخڅ ريٳْن ٳخنظيَىڄخ أرٌ رټَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ى٫نخ ّخ أرخ رټَ اڅ ٿټپ ٷٌځ ٫ْي ًأڅ ٫ْينخ ىٌح حٿٌْځ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أنو ٻخڅ ڃ٬ظټٴخ ٳِ حٿڄٔـي ٳظـِء ٫خث٘ش ٳْوَؽ ٍأٓو ٳظَؿڀو ًىِ كخثٞ.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كْٜن ٫ن ىٚٽ كيػنخ ٫زي حهلل - 

رن ّٔخٱ ٫ن ٳًَس رن نٌٳپ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش أهزَّنِ ري٫خء ٻخڅ ّي٫ٌ رو ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 ٻخڅ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ٫ڄڀض ًڃن َٗ ڃخ ٿڂ أ٫ڄپ.-

أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ٍرنخ ًرلڄيٹ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ.-

٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن - 

حٿَكڄن حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٷخٿض ٿِ ٫ڄَس أ٤٫نِ ٷ٬٤ش ڃن أٍٟٺ أىٳن ٳْيخ ٳبنِ ٓڄ٬ض 

 ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻَٔ ٨٫ڂ حٿڄْض ڃؼپ ٻَٔ ٨٫ڂ حٿلِ ٷخٽ ڃلڄي ًٻخڅ ڃٌٿَ ڃن أىپ حٿڄينْش ّليػو ٫ن -

 ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ  - 

 حٿَكڄن ٫ن ٫ڄظو ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن أً ٿڂ ّٜپ حٿَٻ٬ظْن -

 أٷٌٽ ّٸَأ ٳْيڄخ رٴخطلش حٿټظخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزخڅ ٫ن ريّپ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 ٸَْ ٷخٽ ٻنض ٗخٻْخ رٴخٍّ ٳټنض أٛڀِ ٷخ٫يح ٳٔؤٿض ٫ن ًٿٺ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9رن ٗ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخثڄخ ًٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخ٫يح ٳبًح ٷَأ -

 ٷخثڄخ ٍٻ٪ أً ه٘٪ ٷخثڄخ ًاًح ٷَأ ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٷخ٫يح.

٬زش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٗ - 

 ٓڄ٬ض ٓڀْڄخڅ رن ڃَػي أً ڃِّي ّليع ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ طٔ٪ ٍٻ٬خص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ  - 

 9ٓڄ٬ض هْؼڄش ّليع ٫ن أرِ ٤٫ْش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض

انِ ٫ٕڀڂ ٻْٲ ٻخنض طڀزْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٓڄ٬ظيخ ر٬ي ًٿٺ ٿزض ٿزْٺ -

 حٿڀيڂ ٿزْٺ ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي ًحٿن٬ڄش ٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ  - 

 ٷخٿض9ٓڄ٬ض أرخ حٿ٠لَ ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ 
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 ڃن ٻپ حٿڀْپ ٷي أًطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓظٸَ ًطَه اٿَ حٿٔلَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرخ حٿ٠لَ ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأىن  ٿڄخ أنِٿض آّخص حًٕحهَ ڃن ٌٍٓس حٿزٸَس هَؽ ٌٍٓٽ حهلل-

 ٳِ حٿڄٔـي ٳلَځ حٿظـخٍس ٳِ حٿوڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀَ حرن رلَ كيػنخ حٿيٍحًٍىُ ٷخٽ ىخٗڂ رن ٫ًَس  - 

 كيػنخ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظٸَ ٿو حٿڄخء حٿ٬ٌد ڃن رٌْص حٿٔٸْخ.-

يػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٍٳ٪ حٿٸڀڂ ٫ن ػٚع ٫ن حٿنخثڂ كظَ ّٔظْٸ٦ ٫ًن حٿٜزِ كظَ ّلظڀڂ ٫ًن حٿڄـنٌڅ كظَ -

 ٬ّٸپ ًٷي ٷخٽ كڄخى ٫ًن حٿڄ٬ظٌه كظَ ٬ّٸپ.

٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ن ػخرض ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 نخًٿْنِ حٿوڄَس ٷخٿض انِ كخثٞ ٷخٽ انيخ ٿْٔض ٳِ ّيٹ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ ٷخٽ ٷخٽ حٿلٔن ٷخٿض  - 

 ٫خث٘ش9

خ ٌٍٓٽ حهلل ىپ طٌٻًَڅ أىڀْټڂ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ أڃخ ٳِ ڃٌح٣ن ػٚػش ٳٚ حٿټظخد ّ-

 ًحٿڄِْحڅ ًحٿَٜح١.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ ٷخٽ ٷخٽ حٿلٔن ٷخٿض  - 

 ٫خث٘ش9

ء ڃخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٌّځ طزيٽ حٍٕٝ ٯَْ حٍٕٝ ًحٿٔڄٌحص أّن حٿنخّ ٷخٽ اڅ ىٌح ٿِ٘-

 ٓؤٿنِ ٫نو أكي ڃن أڃظِ ٷزڀٺ حٿنخّ ٫ڀَ حٿَٜح١.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ رَ٘ ٬ّنِ حرن ڃٴ٠پ ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش  - 

 رن ٫ڀٸڄش ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٷخٽ نزجض أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڀزْ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٜڀِ ٳِ ٬َٗنخ ٷخٽ رَ٘ ىٌ حٿؼٌد حٿٌُ ّ-

 طلض حٿيػخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ڃ٤َٱ ٫ن  - 

 ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٨ْپ ٛخثڄخ ػڂ ّٸِزپ ڃخ ٗخء ڃن ًؿيِ كظَ -

 ّٴ٤َ.

رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ رن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى  - 
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 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظٌٟؤ اًح أٍحى أڅ ّٰظٔپ ڃن حٿـنخرش ًٌٟءه -

ٿڀٜٚس ػڂ ّيهپ ّيه ٳِ حٗنخء ٳْظظز٪ أٌٛٽ ٬َٗه ٳبًح ٧ن أڅ ٷي حٓظزَأ حٿزَ٘س ٻڀيخ 

 يأ ٳْٰٔپ ّيه ػڂ ٳَؿو.أٳَ٭ ٫ڀَ ٍأٓو ػٚػخ ػڂ ّٰظٔپ ًٷخٽ ٫ًَس ٯَْ أنو ّز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫خڃَ  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْزْض ؿنزخ ٳْؤطْو رٚٽ ٿٜٚس حٿٰيحس ٳْٸٌځ -

٬َه ٳخٓڄ٪ ٷَحءطو ٿٜٚس حٿٰيحس ػڂ ٨ّپ ٳْٰظٔپ ًانِ ٕن٨َ اٿَ حٿڄخء ّنليٍ ٳِ ؿڀيه ًٗ

 ٛخثڄخ ٷخٽ ڃ٤َٱ ٷڀض ٿ٬خڃَ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٌٓحء ٫ڀْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ًحٛپ حٕكيد ٫ن  - 

ارَحىْڂ حٿنو٬ِ ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٷخٽ ٍأطنِ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن أٯٔپ أػَ ؿنخرش 

 ض9أٛخرض ػٌرِ ٳٸخٿ

ڃخ ىٌح ٷڀض ؿنخرش أٛخرض ػٌرِ ٳٸخٿض9 ٿٸي ٍأّظنخ ًأنو ّْٜذ ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ِّّي ٫ڀَ أڅ ّٸٌٽ رو ىټٌح ًًٛٴو ڃييُ كٺ ّيه ٫ڀَ حٕهٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٫ًٴخڅ ًًٍف ٷخٿٌح كيػنخ كڄخى رن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ٓڀڄش ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن 

ٍٳ٪ حٿٸڀڂ ٫ن ػٚػش ٫ن حٿٜزِ كظَ ّلظڀڂ ٫ًن حٿنخثڂ كظَ ّٔظْٸ٦ ٫ًن حٿڄ٬ظٌه كظَ -

٬ّٸپ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ًن حٿڄـنٌڅ كظَ ٬ّٸپ ًٷي ٷخٽ كڄخى ٫ًن حٿڄ٬ظٌه كظَ ٬ّٸپ ًٷخٽ 

 ًٍف ٫ًن حٿڄـنٌڅ كظَ ٬ّٸپ.

ػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىيّض ٿو ىيّش ٳْيخ ٷٚىس ڃن ؿ٩ِ 

 ٳٸخٽ

َِ ٳٸخٿض حٿنٔخء ًىزض ريخ حرنش أرِ ٷلخٳش ٳي٫خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل - ٕىٳ٬نيخ اٿَ أكذ أىڀِ اٿ

 .٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخڃش رنض ُّنذ ٳ٬ڀٸيخ ٳِ ٫نٸيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ اٿَ حٿٜٚس ًٍأٓو ّٸ٤َ ٻخڅ ؿنزخ -

 ٳخٯظٔپ ًىٌ َّّي حٿٌٜځ.

خٽ ٓؤٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلٶ ٷ - 

 حٌٕٓى رن ِّّي ٫ڄخ كيػظو ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ ّنخځ أًٽ حٿڀْپ ًّلَْ آهَه ػڂ اڅ ٻخنض ٿو كخؿش اٿَ أىڀو ٷ٠َ كخؿظو ػڂ ٷخځ ٷزپ -

أڅ ّڄْ ڃخء ٳبًح ٻخڅ ٫ني حٿنيحء حًٕٽ ٷخٿض ًػذ ًٙ ًحهلل ڃخ ٷخٿض ٷخځ ٳؤٳخٝ ٫ڀْو حٿڄخء 
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ڃخ ٷخٿض حٯظٔپ ًأنخ أ٫ڀڂ رڄخ طَّي ًاڅ ٿڂ ّټن ؿنزخ طٌٟؤ ًٌٟء حٿَؿپ ٿڀٜٚس  ًٙ ًحهلل

 ػڂ ٛڀَ حٿَٻ٬ظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن ٫خرْ  - 

 رن ٍر٬ْش ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ػٚع ٷخٿض ٙ ًٿټن ٿڂ ّټن ٠ّلِ ڃنين اٙ ٷڀْپ ٳٴ٬پ كَځ ٿلٌځ حٕٟخكِ كظَ ر٬ي -

ًٿٺ ٿ٬٤ْڂ ڃن ٟلَ ًڃن ٿڂ ٠ّق ًٿٸي ٍأّظنخ نوزخ حٿټَح٩ ڃن أٟخكْنخ ػڂ نؤٻڀيخ ر٬ي 

.َ٘٫ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٷخٽ  - 

ض أرخ ٫ڄًَ كيػنِ ڃخ كيػظٺ أځ أطْض حٌٕٓى رن ِّّي ًٻخڅ ٿِ أهخ أً ٛيّٸخ ٳٸڀ

 حٿڄئڃنْن ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٷخٿض9

ٻخڅ ّنخځ أًٽ حٿڀْپ ًّلَْ آهَه ٳَرڄخ ٻخنض ٿو حٿلخؿش اٿَ أىڀو ػڂ ّنخځ ٷزپ أڅ ّڄْ ڃخء -

ٳبًح ٻخڅ ٫ني حٿنيحء حًٕٽ ًػذ ًڃخ ٷخٿض ٷخځ ٳؤٳخٝ ٫ڀْو حٿڄخء ًڃخ ٷخٿض حٯظٔپ ًأنخ 

 خ طَّي ًاڅ ٿڂ ّټن ؿنزخ طٌٟؤ ًٌٟء حٿَؿپ ٿڀٜٚس.أ٫ڀڂ ڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن  - 

حٌٕٓى ٷخٽ ٷخٽ ٿِ حرن حٿِرَْ كيػنِ ر٬ٞ ڃخ ٻخنض طَٔ اٿْٺ أځ حٿڄئڃنْن ٳَد ِٗء 

٨ض أًٿو ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٻخنض طليػٺ رو طټظڄو حٿنخّ ٷخٽ ٷڀض ٿٸي كيػظنِ كيّؼخ كٴ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٿٌٙ أڅ ٷٌڃٺ كيّغ ٫ييىڂ رـخىڀْش أً ٷخٽ رټٴَ ٷخٽ ّٸٌٽ حرن حٿِرَْ ٿنٸ٠ض حٿټ٬زش -

ٳـ٬ڀض ٿيخ رخرْن ٳِ حٍٕٝ رخرخ ّيهپ ڃنو ًرخرخ ّوَؽ ڃنو ٷخٽ أرٌ آلٶ ٳؤنخ ٍأّظيخ 

 ٻٌٿٺ.

ْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى ٓڀ - 

 أرٌ آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ّي٩ كخؿش ٿو اٿَ حڃَأس كظَ -

 َّؿ٪ حٿلخؽ.

 حٿټَح٩ ڃن أٟخكْنخ ػڂ نؤٻڀيخ ر٬ي ٫َ٘.

َ ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ ُىْ - 

أطْض حٌٕٓى رن ِّّي ًٻخڅ ٿِ أهخ أً ٛيّٸخ ٳٸڀض أرخ ٫ڄًَ كيػنِ ڃخ كيػظٺ أځ 

 حٿڄئڃنْن ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٷخٿض9

ٻخڅ ّنخځ أًٽ حٿڀْپ ًّلَْ آهَه ٳَرڄخ ٻخنض ٿو حٿلخؿش اٿَ أىڀو ػڂ ّنخځ ٷزپ أڅ ّڄْ ڃخء -

حء حًٕٽ ًػذ ًڃخ ٷخٿض ٷخځ ٳؤٳخٝ ٫ڀْو حٿڄخء ًڃخ ٷخٿض حٯظٔپ ًأنخ ٳبًح ٻخڅ ٫ني حٿني

 أ٫ڀڂ ڃخ طَّي ًاڅ ٿڂ ّټن ؿنزخ طٌٟؤ ًٌٟء حٿَؿپ ٿڀٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن  - 
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ٿڄئڃنْن ٳَد ِٗء حٌٕٓى ٷخٽ ٷخٽ ٿِ حرن حٿِرَْ كيػنِ ر٬ٞ ڃخ ٻخنض طَٔ اٿْٺ أځ ح

ٻخنض طليػٺ رو طټظڄو حٿنخّ ٷخٽ ٷڀض ٿٸي كيػظنِ كيّؼخ كٴ٨ض أًٿو ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٿٌٙ أڅ ٷٌڃٺ كيّغ ٫ييىڂ رـخىڀْش أً ٷخٽ رټٴَ ٷخٽ ّٸٌٽ حرن حٿِرَْ ٿنٸ٠ض حٿټ٬زش -

آلٶ ٳؤنخ ٍأّظيخ  ٳـ٬ڀض ٿيخ رخرْن ٳِ حٍٕٝ رخرخ ّيهپ ڃنو ًرخرخ ّوَؽ ڃنو ٷخٽ أرٌ

 ٻٌٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ  - 

 أرٌ آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ّي٩ كخؿش ٿو اٿَ حڃَأس كظَ -

 َّؿ٪ حٿلخؽ.

 أرِ كيػنخ رو كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ًڃخ ّي٩ كخؿش اڅ ٻخنض ٿو اٿَ حڃَأس كظَ َّؿ٪ حٿلخؽ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي  - 

رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ أڅ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 ٩ ڃخ ّلَځ ڃن حٿنٔذ ڃن هخٽ أً ٫ڂ أً حرن أم.ّلَځ ڃن حٿَٟخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخطض ٳٚنش ًحٓظَحكض ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ -

 انڄخ ّٔظَّق ڃن ٯٴَ ٿو.

يػنِ أرِ كيػنخ ٓټن رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّنخځ ًىٌ ؿنذ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس -

 ٳبًح أٍحى أڅ ّؤٻپ أً َّ٘د ٯٔپ ٻٴْو ػڂ ّؤٻپ أً َّ٘د اڅ ٗخء.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ كي - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ػٚع ٫َ٘س ٓـيس ًٻخڅ أٻؼَ ٛٚطو ٷخثڄخ ٳڀڄخ ٻزَ ًػٸپ ٻخڅ أٻؼَ -

ّو ٫ڀَ حٿٴَحٕ حٿٌُ َّٷي ٫ڀْو ٛٚطو ٷخ٫يح ًٻخڅ ّٜڀِ ٛٚطو ًأنخ ڃ٬ظَٟش رْن ّي

كظَ َّّي أڅ ٌّطَ ٳْٰڄِنِ ٳؤٷٌځ ٳٌْطَ ػڂ ٤٠ّـ٪ كظَ ّٔڄ٪ حٿنيحء رخٿٜٚس ػڂ ّٸٌځ 

 ٳْٔـي ٓـيطْن هٴْٴظْن ػڂ ّڀٜٶ ؿنزو رخٍٕٝ ػڂ ّوَؽ اٿَ حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٌٕٓى ٫ن  - 

 ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ًَس ٫
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ٙ ّلخٓذ ٌّځ حٿٸْخڃش أكي ٳْٰٴَ ٿو ٍَّ حٿڄٔڀڂ ٫ڄڀو ٳِ ٷزَه ًّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ -

 ٳٌْڃجٌ ٙ ّٔؤٽ ٫ن ًنزو أنْ ًٙؿخڅ ٬َّٱ حٿڄـَڃٌڅ رْٔڄخىڂ.

٫ًَس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٌٕٓى ٫ن - 

 رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنخځ ًىٌ ؿنذ اًح نخځ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ رټَْ ٫ن حٿٸخٓڂ رن  - 

 ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْيهپ ؿ٬ڀض ٫ڀَ رخد رْظِ ٓظَح ٳْو طٜخًَّ ٳڀڄخ أٷزپ ٌٍٓٽ ح-

ن٨َ اٿْو ٳيظټو ٷخٿض9 ٳؤهٌطو ٳٸ٬٤ض ڃنو نڄَٷظْن ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 َّطٴٸيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9

ًٓڀڂ ٷخٿض ن٬ڂ ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  أٻنض طٰظٔڀْن ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ ٫ن أرْو  - 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٍڃْض رڄخ ٍڃْض رو ًأنخ ٯخٳڀش ٳزڀٰنِ ر٬ي ًٿٺ ٍٟن ڃن ًٿٺ ٳزْنڄخ 

ًٓڀڂ ٫نيُ اًح أًكِ اٿْو ًٻخڅ اًح أًكِ اٿْو ّؤهٌه ٗزو  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

 حٿٔزخص ٳزْنڄخ ىٌ ؿخٿْ ٫نيُ اًح أنِٽ ٫ڀْو حٿٌكِ ٳَٳ٪ ٍأٓو ًىٌ ّڄٔق ؿزْنو ٳٸخٽ9

حرَُ٘ ّخ ٫خث٘ش ٳٸڀض رلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ رلڄيٹ ٳٸَأ حٿٌّن َّڃٌڅ حٿڄلٜنخص كظَ -

 رڀٮ ڃزَإًڅ ڃڄخ ّٸٌٿٌڅ.

أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫ڄَ ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڄخ أنِٽ حٿوْخٍ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ أٍّي أڅ أًٻَ ٿٺ أڃَح ٙ -

طٸ٠ْن ٳْو ْٗجخ كظَ طٔظؤڃَُ أرٌّٺ ٷڀض ڃخ ىٌ ٷخٽ ٳٸَأ آّش حٿوْخٍ ٳٸڀض9 رپ أهظخٍ حهلل 

 ًٓڀڂ ٳٴَف رٌٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ.-

ي ٷخٙ كيػنخ ػخرض أرٌ ُّي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٜڄ - 

 كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ڃ٬خًس ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي أڅ ٫خث٘ش كيػظيخ ٷخٿض9

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ٳؤرخىٍه ًأٷٌٽ ى٩ ٿِ ى٩ ٿِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ًحٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ  - 
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حهلل رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػظنخ أځ رټَ رنض حٿڄٌٍٔ ٷخٽ حٿوِح٫ِ ٫ن أځ رټَ رنض حٿڄٌٍٔ ٫زي 

أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ رخ٩ أٍٟخ ٿو ڃن ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ رؤٍر٬ْن أٿٲ ىّنخٍ ٳٸٔڄو 

ٳِ ٳٸَحء رنِ ُىَس ًٳِ حٿڄيخؿَّن ًأڃيخص حٿڄئڃنْن ٷخٽ حٿڄٌٍٔ ٳؤطْض ٫خث٘ش 

 رنْٜزيخ ٳٸخٿض9

ي حٿَكڄن ٷخٿض أڃخ أنِ ٷي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃن أٍٓپ ريٌح ٳٸڀض ٫ز-

ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًٷخٽ حٿوِح٫ِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّلنٌ ٫ڀْټن ر٬يُ 

 اٙ حٿٜخرًَڅ ٓٸَ حهلل ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ڃن ٓڀٔزْپ حٿـنش.

ٴَ ٷخٽ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ - 

 رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ رټَ رن كِځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٙ طٸ٤٪ حٿْي اٙ ٳِ ٍر٪ ىّنخٍ ٳٜخ٫يح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ِّّي  - 

 ٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂرن ٫زي حهلل ٫ن أرِ رټَ رن كِځ ٫ن ٫خث

 ٳٌٻَ ڃؼڀو ٌٓحء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن نٌٳپ ٷخٽ أهزَنِ ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ىهپ ڃيٚ رخٿلؾ.-

ِ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٫ڀَ نٴٔو حٿڄ٬ًٌحص ًّنٴغ ٷخٿض ٫خث٘ش ٳڀڄخ -

 حٗظټَ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬ڀض أٷَأ ٫ڀْو ًأڃٔلو رټٴو ٍؿخء رَٻش ّيه.

رن حٿٸخٓڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳَى حٿلؾ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن ٷ٢ْٔ  - 

 ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش

 ٿڄْظش اًح ىرٰض.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أڅ ّٔظڄظ٪ رـڀٌى ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃ٬ظټٲ ًٻخڅ ٙ ّيهپ حٿزْض اٙ ٿلخؿش -

 حٗنٔخڅ.

نْ ٫ن ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٫ن ڃخٿٺ رن أ - 

ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٳٸڀض9 ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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 ّٜڀِ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٷخٿض9

ٻخنض ٛٚطو ٳِ ٍڃ٠خڅ ًٯَْ ٍڃ٠خڅ ًحكي ٻخڅ ّٜڀِ أكي ٫َ٘ ٍٻ٬ش أٍر٪ -

ٍٻ٬خص ٳٚ طٔؤٽ ٫ن كٔنين ٣ًٌٿين ػڂ ّٜڀِ أٍر٪ ٍٻ٬خص ٳٚ طٔؤٽ ٫ن كٔنين 

٣ٌٿين ػڂ ّٜڀِ ػٚع ٍٻ٬خص ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل طنخځ ٷزپ أڅ طٌطَ ٳٸخٽ اڅ ٫ْنِ ً

 طنخڃخڅ ًٷڀزِ ٙ ّنخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ رټَ رن ڃ٠َ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن  - 

 ؿزَْ ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ ٷخٽ ىهڀض أنخ ٫ًًَس رن حٿِرَْ ٌّڃخ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض ٿٌ

ٍأّظڄخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳِ ڃَٝ ڃَٟو ٷخٿض ًٻخڅ ٿو ٫نيُ ٓظش 

ىنخنَْ ٷخٽ ڃٌَٓ أً ٓز٬ش ٷخٿض ٳؤڃَنِ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أٳَٷيخ ٷخٿض 

ٳٰ٘ڀنِ ًؿ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٫خٳخه حهلل ٷخٿض ػڂ ٓؤٿنِ ٫نيخ ٳٸخٽ ڃخ 

حٿٔز٬ش ٷڀض ٙ ًحهلل ٿٸي ٻخڅ ٰٗڀنِ ًؿ٬ٺ ٷخٿض ٳي٫خ ريخ ػڂ ٛٴيخ ٳِ ٳ٬ڀض حٿٔظش ٷخٽ أً 

 ٻٴو ٳٸخٽ9

 ڃخ ٧ن نزِ حهلل ٿٌ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًىٌه ٫نيه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن رٚٽ ٫ن َّٗٺ  - 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ  ٬ّنِ حرن أرِ نڄَ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 ٿيخ9

 ّخ ٫خث٘ش أٍٳٸِ ٳبڅ حهلل اًح أٍحى رؤىپ رْض هَْح ىٿيڂ ٫ڀَ رخد حٿَٳٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن َّٗٺ رن أرِ نڄَ ٫ن  - 

 حرن أرِ ٫ظْٶ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٿزټَس ٫ڀَ ٍّٶ حٿنٴْ ٗٴخء ڃن ٻپ ٓلَ أً ٓڂ.ٳِ ٫ـٌس حٿ٬خٿْش أًٽ ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄخى ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ9

أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠ذ ٳڀڂ ّؤٻڀو ًٿڂ ّنو ٫نو ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ -

 ٬٤ڄٌىڂ ڃڄخ ٙ طؤٻڀٌڅ.ن٬٤ڄو حٿڄٔخٻْن ٷخٽ ٙ ط

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ  - 

 ٷخٽ أهزَنِ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٫ظْٶ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿ٬ـٌس حٿ٬خٿْش ٗٴخء أً أنيخ طَّخٵ أًٽ حٿزټَس.-

ِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ حٿليحنِ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ِّّي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ّٸٌٽ كيػظنِ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن 

رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخثڂ اً ٟلٺ ٳِ ڃنخڃو ػڂ حٓظْٸ٦ ٳٸڀض ّخ -ٷخٿض9  

ظِ ّئڃٌڅ ىٌح حٿزْض رَؿپ ڃن ٷَّٖ ٷي ٌٍٓٽ حهلل ڃڄخ ٟلټض ٷخٽ9 اڅ أنخٓخ ڃن أڃ

حٓظ٬خً رخٿلَځ ٳڀڄخ رڀٌٰح حٿزْيحء هٔٲ ريڂ ڃٜخىٍىڂ ٗظَ ّز٬ؼيڂ حهلل ٫ڀَ نْخطيڂ ٷڀض 
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 ًٻْٲ ّز٬ؼيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ نْخطيڂ ًڃٜخىٍىڂ ٗظَ ٷخٽ9

ؿڄ٬يڂ حٿ٤َّٶ ڃنيڂ حٿڄٔظزَٜ ًحرن حٿٔزْپ ًحٿڄـزٌٍ ّيڀټٌڅ ڃيڀټخ ًحكي ًّٜيًٍڅ -

 ڃٜخىٍ ٗظَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃلڄي رن ٫زي  - 

حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ڃن رنِ حٿنـخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿَؿخٽ ّليع ٫ن ٫ڄَس ٫ن 

 ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻَٔ ٨٫ڂ حٿڄْض ٻټَٔه كْخ.-

ْي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ٓ - 

 ّليع ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 رْض ٿْْ ٳْو طڄَ ٻؤڅ ٿْْ ٳْو ٬٣خځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ حٿَؿخٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ  - 

 ًٓڀڂ ّليع ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

 نيَ ٫ن نٸْ٪ حٿزَٔ ًىٌ حٿِىٌ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ؿخءص حڃَأس اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 رؤرِ ًأڃِ حرظ٬ض أنخ ًارنِ ڃن -

خه نٔظ٬ٌٟو ًحهلل ڃخ أٛزنخ ڃن ػڄَه ْٗجخ اٙ ْٗجخ أٻڀنخ ٳِ ر٤ٌننخ ٳٚڅ ػڄَس أٍٟو ٳؤطْن

أً ن٬٤ڄو ڃٔټْنخ ٍؿخء حٿزَٻش ٳلڀٲ أڅ ٙ ّٴ٬پ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

طؤٿَ أڅ ٙ ّٴ٬پ هَْح طؤٿَ أڅ ٙ ّٴ٬پ هَْح طؤٿَ أڅ ٙ ّٴ٬پ هَْح ٳزڀٮ ًٿٺ حٿَؿپ ٳؤطَ 

خ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٗجض حٿؼڄَ ٻڀو ًاڅ ٗجض ڃخ ٬ًٌٟح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّ

 ٳٌٟ٪ ٫نيڂ ڃخ ٬ًٌٟح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٷخٽ  - 

ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڀٲ أڅ ٙ ّيهپ 

 څ ڃن حٿ٘يَ ؿخء ٿْيهپ ٳٸڀض٫9ڀَ نٔخءه ٗيَح ٳڀڄخ ٻخڅ ط٬ٔش ٫ًًَ٘

 أٿڂ طلڀٲ ٗيَح ٳٸخٽ9 اڅ حٿ٘يَ ط٬ٔش ٫ًًَ٘څ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ  - 

 ّليع ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿؼڄخٍ كظَ ّزيً ٛٚكيخ ًطؤڃن ڃن -

 حٿ٬خىش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حٿڄڀٺ أرٌ ٷيحڃش  - 

حٿ٬ڄَُ ٷخٽ كيػظنخ ٫خث٘ش رنض ٬ٓي ٫ن أځ ىٍس ٷخٿض9 ٍأّض ٫خث٘ش طٜڀِ حٿ٠لَ 

 ًطٸٌٽ9
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 ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ اٙ أٍر٪ ٍٻ٬خص.-

ي ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ أ٬ٗغ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓ - 

 حٿ٬٘ؼخء حٿڄلخٍرِ ٫ن أرْو ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٗٿظٴخص ٳِ حٿٜٚس ٳٸخٽ9 حهظّٚ ّوظڀٔو -

 حٿ٤ْ٘خڅ ڃن ٛٚس حٿ٬زي.

ٔيُ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ حٿ - 

حهلل حٿزيِ ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ 

 ٿڀـخٍّش

نخًٿْنِ حٿوڄَس ٷخٿض أٍحى أڅ ّز٤ٔيخ ٳْٜڀِ ٫ڀْيخ ٷخٿض انيخ كخثٞ ٷخٽ اڅ ك٠ْيخ -

 ٿْْ ٳِ ّيىخ.

رن ڃ٬يحڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ػٌٍ ٫ن هخٿي - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظلٍَ ٌٛځ ٌّځ حٙػنْن ًحٿوڄْْ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٷخٽ ٷْپ  - 

 ٿ٬خث٘ش9

ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ٳِ رْظو ٷخٿض ٻڄخ ّٜن٪ أكيٻڂ ّوٜٲ ن٬ڀو -

 ٷ٪ ػٌرو.ًَّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ ٓخٿڂ  - 

 ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٻنض أ٣ْذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ڃخ َّڃِ حٿـڄَس ٷزپ أڅ ّٴْٞ اٿَ حٿزْض ٷخٽ -

 ٓخٿڂ ٳٔنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٶ أڅ نؤهٌ ريخ ڃن ٷٌٽ ٫ڄَ.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ نخٳ٪ ٬ّنِ حرن ٫ڄَ كيػنخ حرن أرِ كيػن - 

ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٿڄخ ٻخڅ ًؿ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ ٷزٞ ٳْو ٷخٽ حى٫ٌ 

 ٿِ أرخ رټَ ًحرنو ٳڀْټظذ ٿټْٚ ٤ّڄ٪ ٳِ أڃَ أرِ رټَ ٣خڃ٪ ًٙ ّظڄن ڃظڄن ػڂ ٷخٽ9

َطْن ًٷخٽ ڃئڃپ ڃَس ًحٿڄئڃنٌڅ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳؤرَ حهلل ّؤرَ حهلل ًٿٺ ًحٿڄٔڀڄٌڅ ڃ-

 ًحٿڄٔڀڄٌڅ ًٷخٽ ڃئڃپ ڃَس ًحٿڄئڃنٌڅ اٙ أڅ ّټٌڅ أرِ ٳټخڅ أرِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن  - 

ڀڂ ڃخ هخٿو ٫ن ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ ٷخٿض9 ٗټٌح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

 ّـيًڅ ڃن حٿٌٌٓٓش ًٷخٿٌح9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٿنـي ْٗجخ ٿٌ أڅ أكينخ هَ ڃن حٿٔڄخء ٻخڅ أكذ اٿْو ڃن أڅ ّظټڀڂ رو -

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٹ ڃلٞ حّٗڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓي ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن  - 
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 ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٳٸڀض ٿيخ أڃ٘يي أځ ٻخنض حڃ- َأس ٫ؼڄخڅ حرن ڃ٬٨ٌڅ طوظ٠ذ ًط٤ْذ ٳظَٻظو ٳيهڀض ٫ڀ

ڃْٰذ ٳٸخٿض9 ڃ٘يي ٻڄْٰذ ٷڀض ٿيخ ڃخ ٿٺ ٷخٿض ٫ؼڄخڅ ٙ َّّي حٿينْخ ًٙ َّّي حٿنٔخء 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رٌٿٺ ٳڀٸِ ٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ  ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳيهپ ٫ڀ

 ٷخٽ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳؤٌٓس ڃخ ٿٺ رنخ.ّخ ٫ؼڄخڅ أطئڃن رڄخ نئڃن رو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓي ٫ن  - 

 أرِ ٳخهظش ٫ن ٫خث٘ش رڄؼڀو ًُحى ٳْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬ؼڄخڅ9

 أطئڃن رڄخ نئڃن رو ٷخٽ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳخٛن٪ ٻڄخ نٜن٪.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن ٓٴْخڅ ًًٻَ ٍؿٚ آهَ ٫ن  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ّْٜذ ڃن أىڀو ڃن أًٽ حٿڀْپ ػڂ ّنخځ ًٙ ّڄْ حٿڄخء ٳبًح حٓظْٸ٦ ڃن آهَ -

 حٿڀْپ ٫خى اٿَ أىڀو ًحٯظٔپ.

كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ ىخٗڂ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻپ نٔخثٺ ٿيخ ٻنْش ٯَُْ ٷخٽ ٳظټنِ رخرنٺ ٫زي حهلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن أرِ  - 

 ض9ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ٙ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٙ -

ٌّٜځ ًڃخ حٓظټڄپ ْٛخځ ٗيَ ٷ٢ اٙ ٍڃ٠خڅ ًڃخ ٍأّظو ٳِ ٗيَ أٻؼَ ْٛخځ ڃنو ٳِ 

 ٬ٗزخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن  - 

 َطو أنيخ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش ًًٻَ ٿيخ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ّٸٌٽ9أرِ ٫ن ٫ڄَس أنيخ أهز

اڅ حٿڄْض ٿ٬ٌْد رزټخء حٿلِ ًٷخٿض ٫خث٘ش ّٰٴَ حهلل ٕرِ ٫زي حٿَكڄن أڃخ أنو ٿڂ ّټٌد -

ًٿټنو نِٔ أً أه٤ؤ انڄخ ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ّيٌىّش ّزټَ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ 

 انيڂ ٿْزټٌڅ ٫ڀْيخ ًانيخ ٿظ٬ٌد ٳِ ٷزَىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٻخڅ ّٸٌٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 أرِ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃن ٻپ حٿڀْپ ٷي أًطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أًٿو ٤ًًٓو ًآهَه ٳخنظيَ -

 ًطَه اٿَ حٿٔلَ.

خٽ كيػنِ حٿڄنټيٍ رن ڃلڄي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷ - 

 ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳَى حٿلؾ.-



   

 

 

Page 157 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن  - 

 ٫ڄًَ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ٷزپ أڅ ًٍِّ حٿزْض.٣ْزض ٌٍٓٽ حهلل -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ىخٗڂ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٷزپ  اڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ ر٬ڄپ أىپ حٿـنش ًانو ٿڄټظٌد ٳِ حٿټظخد ڃن أىپ حٿنخٍ ٳبًح ٻخڅ-

ڃٌطو طلٌٽ ٳ٬ڄپ ر٬ڄپ أىپ حٿنخٍ ٳڄخص ٳيهپ حٿنخٍ ًاڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ ر٬ڄپ أىپ حٿنخٍ 

ًانو ٿڄټظٌد ٳِ حٿټظخد ڃن أىپ حٿـنش ٳبًح ٻخڅ ٷزپ ڃٌطو طلٌٽ ٳ٬ڄپ ر٬ڄپ أىپ حٿـنش 

 ٳڄخص ٳيهڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن ٫ًَس  - 

٫خث٘ش ٫ًن ٫ڀٸڄش رن أرِ ٫ڀٸڄش ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش ٫ًن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن 

 ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳَى حٿلؾ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ٘ش ٷخٿض9حٿلَع ٫ن ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث

اڅ أڃيحى حٿ٬َد ٻؼًَح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٯڄٌه ًٷخځ اٿْو -

حٿڄيخؿًَڅ ّٴَؿٌڅ ٫نو كظَ ٷخځ ٫ڀَ ٫ظزش ٫خث٘ش ٳَىٸٌه ٳؤٓڀڂ ٍىحءه ٳِ أّيّيڂ ًًػذ 

٫ڀَ حٿ٬ظزش ٳيهپ ًٷخٽ حٿڀيڂ أٿ٬نيڂ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىڀٺ حٿٸٌځ ٳٸخٽ9 ٻٚ ًحهلل 

رټَ ٿٸي حٗظ٣َض ٫ڀَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٣َٗخ ٙ هڀٲ ٿو ٳٸڀض انڄخ أنخ رَ٘  ّخ رنض أرِ

 أْٟٶ ٻڄخ ٠ّْٶ رو حٿزَ٘ ٳؤُ حٿڄئڃنْن ريٍص اٿْو ڃنِ رخىٍس ٳخؿ٬ڀيخ ٿو ٻٴخٍس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٌّځ اٙ ًىٌ ٤ٌّٱ ٫ڀْنخ ؿڄ٬ْخ اڃَأس اڃَأس ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 ٳْينٌ ًّڀڄْ ڃن ٯَْ ڃْْٔ كظَ ّٴ٠ِ اٿَ حٿظِ ىٌ ٌّڃيخ ٳْزْض ٫نيىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ّخ حرن أهظِ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓ

 ّخ ٫خث٘ش ٙ طلِٜ ٳْلِٜ حهلل ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ّخ حرن أهظِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه أڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ -

نخٍ ًانو ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڄټظٌد ڃن أىپ حٿـنش ًاڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ حٿِڃخڅ ر٬ڄپ أىپ حٿ

 حٿِڃخڅ ر٬ڄپ أىپ حٿـنش ًانو ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڄټظٌد ڃن أىپ حٿنخٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٵ  ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ّخ حرن أهظِ ٻخڅ ٬َٗ ٌٍٓٽ

 حٿٌٳَس ًىًڅ حٿـڄش ًأّڂ حهلل

ّخ حرن أهظِ اڅ ٻخڅ ٿْڄَ ٫ڀَ آٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘يَ ڃخ ٌّٷي ٳِ رْض -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن نخٍ اٙ أڅ ّټٌڅ حٿڀلْڂ ًڃخ ىٌ اٙ حٌٕٓىحڅ حٿڄخء 

حىڂ حهلل هَْح ٳِ حٿليّغ ًحٿٸيّڂ ٳټپ ٌّځ ًحٿظڄَ اٙ أڅ كٌٿنخ أىپ ىًٍ ڃن حٕنٜخٍ ؿِ

ّز٬ؼٌڅ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَِّٰس ٗخطيڂ ٬ّنِ ٳْنخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ًٿٺ حٿڀزن ًٷي طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٳِ ٍٳِ ڃن 

َِ ٙ ّٴنَ ٳټڀظو ٬٣خځ ّؤٻڀو ًً ٻزي اٙ ٷَّذ ڃن ٤َٗ ٬َْٗ ٳؤٻڀض ڃنو كظَ ٣خٽ ٫ ڀ

ٳٴنِ ٳڀْظنِ ٿڂ أٻن ٻڀظو ًأّڂ حهلل ٗڅ ٻخڅ ٟـخ٫و ڃن أىځ كٌ٘ه ٿْٲ ًٷخٽ حٿيخٗڄِ 

 رَِّٰس ٗخطيڂ ًًٻَ نلٌه اٙ ٟـخ٫و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن ٫زْي حهلل حرن  - 

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9أرِ ُّخى ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٍٓ

ڃن نٌٷٖ حٿڄلخٓزش ٿڂ ّٰٴَ ٿو ٷخٿض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤّن ٷٌٿو ّلخٓذ كٔخرخ َّْٔح -

 ٷخٽ ًحٹ حٿ٬َٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ  - 

يّؼو ٷخٽ أهزَنِ حٿيٍحًٍىُ ٷخٽ ڃٌَٓ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ َّٓؾ ٳِ ك

 ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظٸَ ٿو حٿڄخء ڃن رٌْص حٿٔٸْخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن أرِ كخُځ ٫ن أرْو ٫ن ڃٔڀڂ حرن ٷ٥َ  - 

 ْو ًٓڀڂ٫9ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 اًح ًىذ أكيٻڂ ٿلخؿظو ٳڀْٔظ٤ذ رؼٚػش أكـخٍ ٳبنيخ طـِثو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ نخٳ٪ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن كٌٓذ ٫ٌد.-

أرِ ڃڀْټش أڅ ٫خث٘ش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ نخٳ٪ ٫ن حرن - 

 طٜيٷض رِ٘ء ٳؤڃَص رََّس أڅ طؤطْيخ ٳظن٨َ اٿْو ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٙ طلِٜ ٳْلِٜ حهلل ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ نخٳ٪ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٷخٿض ٫خث٘ش  - 

ٸڀض9 أًىذ حٿزؤّ ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٌٟض ّيُ ٫ڀَ ٛيٍه ٳ

 ٍد حٿنخّ أنض حٿ٤زْذ ًأنض حٿ٘خٳِ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 أٿلٸنِ رخٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ ًأٿلٸنِ رخٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ.-



   

 

 

Page 159 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن  - 

 أًٳَ ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٯڀزظو ٫ْنو أً ًؿ٪ ٳڀڂ ّٜپ رخٿڀْپ ٛڀَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل-

 ڃن حٿنيخٍ حػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش9

ؤّ ٍد حٿنخّ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٫خى ڃ٠َّخ ٷخٽ9 أًىذ حٿز-

 ًحٗٲ انٺ أنض حٿ٘خٳِ ًٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس  - 

 رن أًٳَ ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َ٘س ٍٻ٬ش ٷخٿض ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ڃَٝ أً نخځ ٛڀَ رخٿنيخٍ ػنظِ ٫-

ًڃخ ٍأّظو ٷخځ ٿْڀش اٿَ حٿٜزق ًٙ ٛخځ ٗيَح طخڃخ ڃظظخر٬خ اٙ ٍڃ٠خڅ ًٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڄپ ٫ڄٚ ّؼزظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخنض ٿو كخؿش اٿَ أىڀو أطخىڂ ػڂ ٬ٌّى ًٙ ّڄْ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ڃخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ أًٽ حٿڀْپ ًّٸٌځ آهَه.-

كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٫ن نخٳ٪ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

ٓخثزش ڃٌٙس ٿڀٴخٻو رن حٿڄَْٰس أنيخ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳَأص ٳِ رْظيخ ٍڃلخ ڃ٫ٌٌٟخ 

 ٳٸخٿض9

ّخ أځ حٿڄئڃنْن ڃخ طٜن٬ْن ريٌح حٿَڃق ٷخٿض نٸظپ رو حًُٕح٭ ٳبڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٿڄخ أٿٸِ ٳِ حٿنخٍ ٿڂ طټن ىحرش اٙ ط٤ٴت حٿنخٍ ٫نو  ًٓڀڂ أهزَنخ أڅ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ

 ٯَْ حٿٌُ٭ ٳبنو ٻخڅ ّنٴن ٫ڀْو ٳؤڃَ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ رٸظڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ  - 

 ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ًن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴخٍٷو ًىٌ ّڀزِ ٷْپ ٿْٔڀڄخڅ أٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٿټؤنِ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9



   

 

 

Page 160 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ْو ًٓڀڂ.ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حٿڄَْٰس ٫ن  - 

 أځ ڃٌَٓ ٷخٿض ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٿض9

 ڃخ أطخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ اٙ ٛڀَ ر٬ي حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن.-

رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى  - 

رن آلٶ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زْي رن ٍٳخ٫ش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ

 ىٌ أَٗ حٿؼٚػش اًح ٫ڄپ ر٬ڄپ أرٌّو ٬ّنِ ًٿي حٿِنخ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حٿڄَْٰس ٫ن - 

 ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸظپ حٿټٚد حٿ٬ْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حٿڄٸيحځ رن  - 

َّٓؾ ٫ن أرْو ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش ڃخ ٻخڅ ّٜن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ 

 ّوَؽ ٷخٿض9

 حٿَٻ٬ظْن ػڂ ّوَؽ. ٻخڅ ّٜڀِ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٓڀْڄخڅ  - 

 ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 أىيٍ اٿَ حٿزْض ٯنڄخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ  - 

ٓڄ٬ض ٍُحٍس رن أًٳَ ّليع ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃؼپ حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ ًّظ٬خىيه ًىٌ ٫ڀْو ٗيّي ٳڀو أؿَحڅ ٷخٽ ًڃؼپ حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ -

 ًىٌ كخٳ٦ ڃؼپ حٿٔٴَس حٿټَحځ حٿزٍَس.

٬غ ٫ن أرْو ٫ن ڃًَٔٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أٗ - 

 ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٳٸخٿض9

 ٻخڅ اًح ٓڄ٪ حٿٜخٍم ٷخځ ٳٜڀَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ ىِّڂ ٷخٽ كيػنِ حرن  - 

 آلٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٙػنْن ًىٳن ٿْڀش حٍٕر٬خء. طٌٳِ حٿنزِ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرخڅ ٫ن ريّپ رن ڃَْٔس ٫ن  - 

 أرِ حٿـٌُحء ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظٴظق حٿٸَحءس رخٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن.-
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ِ كيػنخ أٌٓى ٷخٽ كيػنخ كٔن ٫ن أ٬ٗغ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ؿخرَ ٫ن أځ ٻڀؼٌځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٳ٬ڀنخه ڃَس ٳخٯظٔڀنخ ٳِ حٿٌُ ّـخڃ٪ ًٙ ّنِٽ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن  - 

ڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٌّٻَ حٿلزْذ أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷ

 كزْزو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ9

ّخ ٫خث٘ش أڃخ ٫ني ػٚع ٳٚ أڃخ ٫ني حٿڄِْحڅ كظَ ّؼٸپ أً ّوٲ ٳٚ ًأڃخ ٫ني ط٤خَّ -

حٿټظذ ٳبڃخ أڅ ٤٬َّ رْڄْنو أً ٤٬َّ ر٘ڄخٿو ٳٚ ًكْن ّوَؽ ٫نٶ ڃن حٿنخٍ ٳْن٤ٌُ 

ڀض رؼٚػش ًٻڀض رڄن حى٫َ ڃ٪ حهلل ٫ڀْيڂ ًّظ٦ْٰ ٫ڀْيڂ ًّٸٌٽ ًٿٺ حٿ٬نٶ ًٻڀض رؼٚػش ًٻ

اٿيخ آهَ ًًٻڀض رڄن ٙ ّئڃن رٌْځ حٿلٔخد ًًٻڀض رټپ ؿزخٍ ٫نْي ٷخٽ ٳْن٤ٌُ ٫ڀْيڂ 

ًَّڃِ ريڂ ٳِ ٯڄَحص ًٿـينڂ ؿَٔ أىٵ ڃن حٿ٬َ٘ ًأكُي ڃن حٿْٔٲ ٫ڀْو ٻٚٿْذ 

ًكٔٺ ّؤهًٌڅ ڃن ٗخء حهلل ًحٿنخّ ٫ڀْو ٻخٿ٤َٱ ًٻخٿزَٵ ًٻخٿَّق ًٻؤؿخًّي حٿوْپ 

َٻخد ًحٿڄٚثټش ّٸٌٿٌڅ ٍد ٓڀڂ ٍد ٓڀڂ ٳنخؽ ڃٔڀڂ ًڃويًٕ ڃٔڀڂ ًڃټٌٍ ٳِ حٿنخٍ ًحٿ

 ٫ڀَ ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن  - 

 حٿ٬زخّ رن ًٍّق ٫ن حٿزيِ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

 نِ كخثٞ ٳٸخٽ انيخ ٿْٔض ٳِ ّيٹ ٷخٽ أرِ ًٷي كيػنخ رو ًٻْ٪.نخًٿْنِ حٿوڄَس ٳٸخٿض ا-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ رن  - 

 َّٗق ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ أًٽ ڃخ ّزيأ رو اًح ىهپ رْظو حٿٌٔحٹ ًآهَه اًح هَؽ ڃن رْظو حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى ًكـخؽ حٿڄ٬نِ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ كيػنخ  - 

رن َّٗق ٫ن أرْو ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٳٸخٿض حثض ٫ڀْخ ٳٔؤٿو ٷخٽ 

 ٳؤطْظو ٳٸخٽ9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَنخ اًح ٓخٳَنخ أڅ نڄٔق ٫ڀَ هٴخٳنخ ٷخٽ أٌٓى ٳِ -

َّٗٺ ٻنخ اًح ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ڃٔلنخ ٫ڀَ  كيّؼو ًٍرڄخ ٷخٽ

 هٴخٳنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن هْٜٲ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٍؿپ ڃنٌ ٓظْن ٓنش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أؿڄَص ٍأِٓ اؿڄخٍح ٗيّيح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫خث٘ش أڃخ ٫ڀڄض أڅ -

 ڀَ ٻپ ٬َٗس ؿنخرش.٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃـخىي  - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ ٍؿٚ ىهپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤىنخه ًٷَد ڃـڀٔو ٳڀڄخ هَؽ 
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 ٷخٿض ٿو ٫خث٘ش9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿڂ طٺ ط٘ټٌ ىٌح حٿَؿپ ٷخٽ رڀَ ًٿټن9

 َٗ حٿنخّ حٿٌّن ّټَڃٌڅ حطٸخء َٗىڂ. اڅ ڃن َٗحٍ حٿنخّ أً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٫ن ٻَّذ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـنذ ػڂ ّنخځ ػڂ ّنظزو ػڂ ّنخځ ًٙ ّڄْ ڃخء.-

ى ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٷْْ رن ًىذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓ - 

 ٍؿپ ڃن رنِ ٌٓحءس ٷخٿض ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن هڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

أڃخ طٸَأ حٿٸَآڅ انٺ ٿ٬ڀَ هڀٶ ٨٫ْڂ ٷخٽ ٷڀض كيػْنِ ٫ن ًحٹ ٷخٿض ٛن٬ض ٿو ٬٣خڃخ -

ًٛن٬ض ٿو كٴٜش ٬٣خڃخ ٳٸڀض ٿـخٍّظِ حًىزِ ٳبڅ ؿخءص ىِ رخٿ٬٤خځ ٳ٬ٌٟظو ٷزپ 

ٳخ٣َكِ حٿ٬٤خځ ٷخٿض ٳـخءص رخٿ٬٤خځ ٷخٿض ٳخٿٸظو حٿـخٍّش ٳٌٷ٬ض حٿٸ٬ٜش ٳخنټَٔص 

ًٻخڅ ن٬٤خ ٷخٿض ٳـڄ٬و ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ حٷظٌٜح أً حٷظِٜ ٗٺ 

 أٌٓى ٧َٳخ ڃټخڅ ٧َٳٺ ٳڄخ ٷخٽ ِٗء.

ٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿ - 

رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳَحٗو ٳِ ر٬ٞ حٿڀْپ 

 ٳ٨ننض أنو َّّي ر٬ٞ نٔخثو ٳظز٬ظو كظَ ٷخځ ٫ڀَ حٿڄٸخرَ ٳٸخٽ9

حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ىحٍ ٷٌځ ڃئڃنْن ًانخ رټڂ ٙكٸٌڅ ػڂ ٷخٽ حٿڀيڂ ٙ طلَڃنخ أؿَىڂ ًٙ طٴظنخ -

 ٌ طٔظ٤ْ٪ ڃخ ٳ٬ڀض.ر٬يىڂ ٷخٿض ٳخٿظٴض ٳَآنِ ٳٸخٽ ًّليخ ٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ  - 

 ٫ن حٿزيِ ٫ن ٫خث٘ش أً ٫ن حرن ٫ڄَ ٗٺ َّٗٺ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓـي ٫ڀَ حٿوڄَس.-

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ - 

أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حڃَأس أطظيخ ٳٸخٿض9 اڅ حرنظِ ٫ًَّ ڃَٟض ٳظڄَٵ ٬َٗىخ أٳؤٛپ 

 ٳْو ٳٸخٿض9

 ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌحٛڀش ًحٿڄٔظٌٛڀش أً ٷخٿض حٿٌحٛڀش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٿش كيػنخ أٌٓى ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ى٘خځ ٫ن حڃَأطو  - 

رټَ أڅ حڃَأس أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض اڅ ٿِ حرنش  ٳخ٣ڄش ٫ن أٓڄخء حرنش أرِ

 ٫ًَٓخ ًانيخ ڃَٟض ٳظڄَٵ ٬َٗىخ أٳؤٛڀو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٿ٬ن حهلل حٿٌحٛڀش ًحٿڄٔظٌٛڀش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش رن حٿلـخؽ حٿ٬ظټِ ٫ن ٫ڄًَ  - 

ن رن ڃٔڀڂ رن ّنخٵ ّليع ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش أڅ رن ڃَس ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔ

ؿخٍّش ڃن حٕنٜخٍ ًُؿض ًانيخ ڃَٟض ٳظڄ٢٬ ٬َٗىخ ٳؤٍحىًح أڅ ّٜڀٌه ٳٔؤٿٌح 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٛخٽ
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 ٳڀ٬ن حٿٌحٛڀش ًحٿڄٔظٌٛڀش.-

َحثْپ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ًأرٌ أكڄي حٿِرَُْ ٷخٙ كيػنخ آ - 

 آلٶ ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ّٰظٔپ ڃن حٿـنخرش ػڂ ّؤطِ حٿڄٔـي ًٍأٓو ّٸ٤َ ًىٌ َّّي حٿٌٜځ ًٿٺ حٿٌْځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ًأرٌ أكڄي حٿِرَُْ ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ  - 

 رن ٫ڄَ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ْو آلٶ ٫ن حٿزيِ ٫ن ٫زي حهلل

 ًٓڀڂ9 نخًٿْنِ حٿوڄَس ڃن حٿڄٔـي ٷخٿض أنِ كخثٞ ٷخٽ9

 اڅ ك٠ْٺ ٿْْ رْيٹ ٷخٽ أرٌ أكڄي اڅ ك٠ْظٺ ٿْٔض ڃن ّيٹ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن  - 

هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿزخىّش اٿَ ارپ حٿٜيٷش أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض 

ٳؤ٤٫َ نٔخثو ر٬َْح ر٬َْح ٯَُْ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫ْظين ر٬َْح 

 ر٬َْح ٯَُْ ٳؤ٤٫خنِ ر٬َْح آىى ٬ٛزخ ٿڂ َّٻذ ٫ڀْو ٳٸخٽ9

 ْجخ اٙ ٗخنو.ّخ ٫خث٘ش حٍٳٸِ رو ٳبڅ حٿَٳٶ ٙ ّوخٿ٢ ْٗجخ اٙ ُحنو ًٙ ّٴخٍٵ ٗ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ أڅ  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ ًاًح ٛڀَ ٷخ٫يح ٍٻ٪ -

 ٷخ٫يح.

٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حٿڄزخٍٹ  - 

٬ٓي رن ى٘خځ ٷخٽ أطْض ٫خث٘ش ٳٸڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن انِ أٍّي أڅ أطزظپ ٳٸخٿض ٙ طٴ٬پ أٿڂ 

 طٸَأ ٿٸي ٻخڅ ٿټڂ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل أٌٓس كٔنش

 ٷي طًِؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٿي ٿو.-

َؿخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿ - 

 ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ٙ ّڄن٪ نٸ٪ ڃخء ًٙ ٍىٌ رجَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

ش ٳيهپ ٫ڀْيخ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ حٗظَص نڄ٤خ ٳْو طٜخًَّ ٳؤٍحىص أڅ طٜن٬و كـڀ

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍطو اّخه ًأهزَطو أنيخ طَّي أڅ طٜن٬و كـڀش ٳٸخٽ ٿيخ9

 حٷ٬٤ْو ًٓخىطْن ٷخٿض ٳٴ٬ڀض ٳټنض أطٌٓيىڄخ ًّظٌٓيىڄخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن رَْ٘  - 

زٚڅ؟؟ ٷخٽ هَؿنخ ڃ٪ ٫خث٘ش اٿَ ڃټش ٷخٽ ًٻخنض طوَؽ رؤرِ ّلَْ حٿظْڄِ ٫ن ٓخٿڂ ٓ

ّٜڀِ ريخ ٷخٽ ٳؤىٍٻنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٳؤٓخء ٫زي حٿَكڄن حٿٌٌٟء 

 ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 
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ّخ ٫زي حٿَكڄن أٓزٮ حٿٌٌٟء ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 ًّپ -

 خٍ.ٿ٫ٖٸخد ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن حٿن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٷَځ ٫ن ح٬ٕٗغ  - 

 ٬ّنِ حرن ٓڀْڂ ٫ن كزو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ننظزٌ ٳِ حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض.-

خ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خڃَح ّٸٌٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ُٻَّ - 

 كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش كيػظو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9 اڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ّٸَثٺ حٿٔٚځ ٳٸخٿض -

 ٫ًڀْو حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 َع رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘شحٿل

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤطْو رٚٽ ٳْئًنو ٿڀٜٚس ًىٌ ؿنذ ٳْٸٌځ -

 ٳْٰظٔپ ػڂ ّؤطِ حٿڄٔـي ٳْٜڀِ ًأنخ أٓڄ٪ ٷَحءطو ًٍأٓو ّٸ٤َ ػڂ ٌّٜځ ًٿٺ حٿٌْځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٬ْٓي  - 

 ٿڄْٔذ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9رن ح

 اًح ؿڀْ رْن حٿ٬٘ذ حٍٕر٪ ػڂ حٿِٵ حٿوظخڅ رخٿوظخڅ ٳٸي ًؿذ حٿٰٔپ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن ڃـخىي ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9 - 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٻخڅ ٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكٖ ٳبًح هَؽ ٌٍٓٽ-

ًٓڀڂ ٿ٬ذ ًحٗظي ًأٷزپ ًأىرَ ٳبًح أكْ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ىهپ ٍرٞ 

 ٳڀڂ ّظَڃَځ ڃخىحځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿزْض ٻَحىْش أڅ ّئًّو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى  - 

 ٿ٬خث٘ش كيػْنِ رؤكذ ح٫ٕڄخٽ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٷخٽ ٷڀض

 ٻخڅ أكذ ح٫ٕڄخٽ اٿْو حٿٌُ ّيًځ ٫ڀْو حٿَؿخٽ ًاڅ ٻخڅ َّْٔح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن كزْذ ٫ن كزْذ حرن  - 

ًٳِ ٫ڄخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ  أرِ ػخرض ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٷخٽ ؿخء ٍؿپ ٳٌٷ٪ ٳِ ٫ڀِ

٫نيڄخ ٫ني ٫خث٘ش ٳٸخٿض أڃخ ٫ڀِ ٳڀٔض ٷخثڀش ٿٺ ٳْو ْٗجخ ًأڃخ ٫ڄخٍ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٙ ّوَْ رْن أڃَّن اٙ حهظخٍ أٍٗيىڄخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش ٫ن أڃو  - 

 ٘ش ٷخٿض٫9ن ٫خث

 أًٿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ر٬ٞ نٔخثو رڄيّن ڃن ٬َْٗ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿِرَُْ ڃٌٿَ رنِ أٓي ٷخٽ  - 
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 كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٜڀِ ٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخثڄخ ًٿْٚ ٣ٌّٚ ؿخٿٔخ ٷڀض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ-

 ٳټْٲ ٻخڅ ّٜن٪ ٷخٿض اًح ٷَأ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ ًاًح ٷَأ ؿخٿٔخ ٍٻ٪ ؿخٿٔخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷخٽ أرٌ أكڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ًڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ي حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن.أٗيي أنو ٿڂ ّؤطِ ٳِ ٷٌڃِ ٷ٢ اٙ ٛڀَ ر٬-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 ڃَْٔس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخَٗنِ ًأنخ كخثٞ ًّيهپ ڃ٬ِ ٳِ ٿلخٳِ ًأنخ كخثٞ -

 ًٿټنو ٻخڅ أڃڀټټڂ ٍٗرو.

أكڄي ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ رن ٫زي حٿَكڄن حٿزـڀِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ  - 

 حٿٔڀڄِ ٫ن أڃو ٷخٿض ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿ٬ڄَس ر٬ي حٿلؾ ٷخٿض9

 أٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ِ أهِ ٳوَؿض ڃن حٿلَځ ٳخ٫ظڄَص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٫ن ٷظخىس ًِّّي حٿَٗٺ ٫ن  - 

 أنيخ ٷخٿض9ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش 

ڃَڅ أًُحؿټن أڅ ّٰٔڀٌح ٫نيڂ أػَ حٿٰخث٢ ًحٿزٌٽ ٳبنخ نٔظلِ ڃنيڂ ًاڅ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٴ٬پ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٫ن  - 

أڅ ٫زي حٿَكڄن رن  حٿِىَُ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أهزَه

ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿٜيّٶ أهزَه أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿڂ 

طَ اٿَ ٷٌڃٺ كْن رنٌح حٿټ٬زش حٷظًَٜح ٫ن ٷٌح٫ي ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٿض ٷڀض9 ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ طَىىخ ٫ڀَ ٷٌح٫ي ارَحىْڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

يػخڅ ٷٌڃٺ رخٿټٴَ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٌحهلل ٗڅ ٻخنض ٫خث٘ش ٓڄ٬ض ًٿٺ ڃن ٿٌٙ ك-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أٍٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طَٹ حٓظٚځ 

حٿَٻنْن حٿڀٌّن ّڀْخڅ حٿلـَ اٙ أڅ حٿزْض ٿڂ ّظڄڂ ٫ڀَ ٷٌح٫ي ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ اٍحىس أڅ 

 ٿزْض ٻڀو ڃن ًٍحء ٷٌح٫ي ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ.طٔظ٫ٌذ حٿنخّ حٿ٤ٌحٱ رخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٷخٽ ٷخٽ  - 

 حٿِىَُ كيػنِ ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٻخنض طٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 خٻيخ.ڃخ ڃن ڃْٜزش ّٜخد ريخ حٿڄٔڀڂ اٙ ٻٴَ ريخ ٫نو كظَ حٿٌ٘ٻش ّ٘-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٫ن  - 

 حٿِىَُ أڅ ٫ًَس رن حٿِرَْ كيػو أڅ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن كيػظو ٫ن ر٬ْش حٿنٔخء

ڃخ ڃْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ّي حڃَأس ٷ٢ اٙ أڅ ّؤهٌ ٫ڀْيخ ٳبًح أهٌ -
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 زِ ٳٸي رخ٬ّظٺ.٫ڀْيخ ٳؤ٤٫ظو ٷخٽ حًى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٫ن  - 

 حٿِىَُ أڅ ٫ًَس رن حٿِرَْ كيػو أڅ ٫خث٘ش كيػظو ٷخٿض9

ڃخ هَْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَّن ٷ٢ اٙ حهظخٍ أَّٔىڄخ كظَ ّټٌڅ -

نو ًڃخ حنظٸڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿنٴٔو ڃن اػڄخ ٳبًح ٻخڅ اػڄخ ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃ

 ِٗء حنظيٺ ڃنو اٙ أڅ طنظيٺ كَڃش ىِ هلل ٫ِ ًؿپ ٳْنظٸڂ هلل ٫ِ ًؿپ ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٫ن  - 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂحٿِىَُ أڅ ٫ًَس رن حٿِرَْ أهزَه أڅ ٫خث٘ش أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل

ٻخڅ اًح حٗظټَ ّٸَأ ٫ڀَ نٴٔو رخٿڄ٬ًٌحص ًّنٴغ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ٳڀڄخ حٗظي ًؿ٪ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنض أنخ أٷَأ ٫ڀْو ًأڃٔق ٫نو رْيه ٍؿخء رَٻظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٍحه أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن كڄْي رن أرِ  - 

ش ٫ن ػخرض رن ٫زْي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٯنْ

 ًٓڀڂ

 نخًٿْنِ حٿوڄَس ڃن حٿڄٔـي ٷڀض انِ كخثٞ ٷخٽ ٷخٽ اڅ ك٠ْظٺ ٿْٔض ٳِ ّيٹ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٍحه أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن أّڄن ٷخٽ كيػنِ  - 

 أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 خڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٻؼَْ ڃن ٛٚطو ًىٌ ؿخٿْ.ٻ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٍحه أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن أّڄن ٷخٽ كيػنِ حرن  - 

 أرِ ڃڀْټش ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ أٷ٩َ رْن نٔخثو.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل - 

أهزَنِ أرٌ حٿِحىَّش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 أىيص اٿْيخ حڃَأس طڄَح ٳِ ٣زٶ ٳؤٻڀض ر٠٬خ 

 ًرٸِ ر٬ٞ ٳٸخٿض9 أٷٔڄض ٫ڀْٺ أٙ أٻڀض رٸْظو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 أرَّيخ ٳبڅ حٗػڂ ٫ڀَ حٿڄلنغ.-

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس كيػن - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃَڅ أًُحؿټن أڅ ّٰٔڀٌح ٫نيڂ أػَ حٿٰخث٢ ًحٿزٌٽ ٳبنخ نٔظلِ ڃنيڂ ًاڅ نزِ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٴ٬پ ًٿٺ.

لَْ ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٻنخٓش حٕٓيُ أرٌ ّ - 

 ٬ْٓي ٫ن أرْو ٷخٽ رڀٰنِ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ حٓظڄ٬ض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ڃَس ٳبڅ ٫ؼڄخڅ ؿخءه ٳِ نلَ -

حٿ٨يَْس ٳ٨ننض أنو ؿخءه ٳِ أڃَ حٿنٔخء ٳلڄڀظنِ حٿَْٰس ٫ڀَ أڅ أْٰٛض اٿْو ٳٔڄ٬ظو 



   

 

 

Page 167 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َ هڀ٬و ٳٚ طوڀ٬و ٳڀڄخ ٍأّض ٫ؼڄخڅ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃڀزٔٺ ٷڄْٜخ طَّيٹ أڃظِ ٫ڀ

ّزٌٽ ٿيڂ ڃخ ٓؤٿٌه اٙ هڀ٬و ٫ڀڄض أنو ڃن ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ ٫يي 

 اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن  - 

ث٘ش أنيخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ رن ِّّي ٫ن ڃًَٔٵ ًأرِ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خ

 ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطَ رڄَّٞ ٷخٽ9

 أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ حٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخءح ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄَ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد  - 

ن ٫خث٘ش أنيخ حٗظَص رََّس ڃن نخّ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫

ٳخٗظ٣ٌَح حٿٌٙء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٙء ٿڄن ًٿِ حٿن٬ڄش ًهََْىخ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ًُؿيخ ٫زيح ٳؤىيص اٿَ ٫خث٘ش ٿلڄخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ض ٫خث٘ش طٜيٵ رو ٫ڀَ رََّس ٳٸخٽ ىٌ ٫ڀْيخ ٛيٷش ٿٌ ٛن٬ظڂ ٿنخ ڃن ىٌح حٿڀلڂ ٳٸخٿ-

 ًىٌ ٿنخ ىيّش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ  - 

ٷخٽ ٷڀض ٿٌٖٓى ىپ ٓؤٿض أځ حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش ٫ڄخ ّټَه أڅ ّنظزٌ ٳْو ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷڀض ٿيخ9 ّخ 

 ٳْو ٷخٿض9أځ حٿڄئڃنْن ڃخ ّټَه أڅ ّنظزٌ 

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىپ حٿزْض ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄَ ًٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ ٤٫خء حرن  - 

 حٿٔخثذ حٿؼٸٴِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش9

 خڅ اًح حٯظٔپ ڃن حٿـنخرش طڄ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن كٔخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄخٍس ٫ن ػخرض ٫ن  - 

أنْ ٷخٽ رْنڄخ ٫خث٘ش ٳِ رْظيخ اً ٓڄ٬ض ٌٛطخ ٳِ حٿڄيّنش ٳٸخٿض ڃخىٌح ٷخٿٌح ٫َْ ٿ٬زي 

خثش ر٬َْ ٷخٽ حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷيڃض ڃن حٿ٘خځ طلڄپ ڃن ٻپ ِٗء ٷخٽ ٳټخنض ٓز٬ڄ

 ٳخٍطـض حٿڄينْش ڃن حٿٌٜص ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٷي ٍأّض ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ّيهپ حٿـنش كزٌح ٳزڀٮ ًٿٺ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٳٸخٽ9 -

 اڅ حٓظ٬٤ض ٕىهڀنيخ ٷخثڄخ ٳـ٬ڀيخ رؤٷظخريخ ًأكڄخٿيخ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.

ػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

ٷخٽ ٷظخىس أهزَنِ ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ 

 ٍٻ٫ٌو9

ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف ٷخٽ ٬ٗزش كيػنِ ىخٗڂ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن -

ه ٷخٽ ٫ٴخڅ ٷخٽ ٬ٗزش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿي٘خځ ڃ٤َٱ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌى
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 رن أرِ ٫زي حهلل ٳٸخٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ كيػنِ  - 

أرٌ ٛوَ ٫ن أرِ ٷ٢ْٔ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

٤َ ٍؿٚه ٷخٿض ٫خث٘ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطٜن٪ ىٌح ًٷي حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٷخځ كظَ طظٴ

 ٯٴَ ٿٺ ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ٳٸخٽ9 

 ّخ ٫خث٘ش أٳٚ أٻٌڅ ٫زيح ٗټٌٍح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ  - 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٛوَ ٫ن أرِ ٷ٢ْٔ كيػو أڅ ٫ًَس رن حٿِرَْ كيػو أڅ ٫خث٘ش ًُؽ 

٫ڀْو ًٓڀڂ كيػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃن ٫نيىخ ٿْٚ ٷخٿض ٳَٰص 

 ٫ڀْو ٷخٿض ٳـخء ٳَأٍ ڃخ أٛن٪ ٳٸخٽ9

ڃخٿٺ ّخ ٫خث٘ش أٯَص ٷخٿض ٳٸڀض ًڃخ ٿِ أڅ ٙ ّٰخٍ ڃؼڀِ ٫ڀَ ڃؼڀٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

ڃ٬ِ ٤ْٗخڅ ٷخٽ ن٬ڂ ٷڀض ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳؤهٌٹ ٤ْٗخنٺ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أً 

ًڃ٪ ٻپ انٔخڅ ٷخٽ ن٬ڂ ٷڀض ًڃ٬ٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ًٿټن ٍرِ 

 ٫ِ ًؿپ أ٫خننِ ٫ڀْو كظَ أٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَّن اٙ حهظخٍ أَّٔىڄخ ڃخ ٿڂ ّټن اػڂ ٳبڅ ڃخ هَْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

ٻخڅ أػڄخ ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃنو ًڃخ حنظٸڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿنٴٔو ٳِ أڃَ 

 ّنظيٺ ڃنو اٙ أڅ طنظيٺ هلل ٫ِ ًؿپ كَڃش ٳْنظٸڂ هلل ٫ِ ًؿپ.

ن هخٿي ٫ن ى٘خځ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ڃٔڀڂ ر - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿٰڀش رخٿ٠ڄخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن ٛخٿق  - 

 رن ٻْٔخڅ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 حرظ٤ٌٔىخ.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن ٛخٿق كيػنخ  - 

 رن ٻْٔخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٳـ٬ڀنخىن ًٓخىطْن ٬ّنِ حٿٔظَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ٳڀْق رن ٓڀْڄخڅ ٫ن هٌحص  - 

٫ڄًَ رنض هٌحص أڅ اڃَأس ٷخٿض ٿ٬خث٘ش اڅ حرنظِ أٛخريخ ڃَٝ رن ٛخٿق ٫ن ٫ڄظو أځ 

ٳٔٸ٢ ٬َٗىخ ٳيٌ ڃٌٳَ ٙ أٓظ٤ْ٪ أڅ أڃ٤٘و ًىِ ٫ًَّ أٳؤٛپ ٳِ ٬َٗىخ ٷخٿض 

 ٫خث٘ش9
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 ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌحٛڀش ًحٿڄٔظٌٛڀش.-

ي ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄ - 

حهلل رن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ىهپ نخّ ڃن 

حٿْيٌى ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح حٿٔخځ ٫ڀْٺ ٳٸخٽ ٫ڀْټڂ ٳٸخٿض ٫خث٘ش 

٫ڀْټڂ ٿ٬نش حهلل ًٿ٬نش حٿ٫ٚنْن ٷخٿٌح ڃخ ٻخڅ أرٌٹ ٳلخٗخ ٳڀڄخ هَؿٌح ٷخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل 

 ڀْو ًٓڀڂ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخ ٛن٬ض ٷخٿض أڃخ ٓڄ٬ض ڃخ ٷخٿٌح ٷخٽ9ٛڀَ حهلل ٫

 ٳڄخ ٍأّظْنِ ٷڀض ٫ڀْټڂ انو ّْٜزيڂ ڃخ أٷٌٽ ٿيڂ ًٙ ّْٜزنِ ڃخ ٷخٿٌح ٿِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن نخٳ٪ ٫ن  - 

ڃن حٕنٜخٍ ؿخءص اٿَ حٿنزِ حٿلٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حڃَأس 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حرنظِ حٗظټض ٳٔٸ٢ ٬َٗ ٍأٓيخ ًاڅ ًُؿيخ 

 ٷي أٗٸخنِ حٳظٍَ أڅ أٛپ رَأٓيخ ٳٸخٽ9

 ٙ ٳبنو ٿ٬ن حٿڄٌٌٛٙص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٴ٠پ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ  - 

 ڀِ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش9رن هخٿي حّٕ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أطَ اٿَ ٳَحٗو ٳِ ٻپ ٿْڀش ؿڄ٪ ٻٴْو ػڂ نٴغ -

ٳْيڄخ ًٷَأ ٷپ ىٌ حهلل أكي ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ ػڂ ڃٔق ريڄخ ڃخ 

 ّٴ٬پ ًٿٺ ػٚع ڃَحص.حٓظ٤خ٩ ڃن ؿٔيه ّزيأ ريڄخ ٫ڀَ ٍأٓو ًًؿيو ڃخ أٷزپ ڃن ؿٔيه 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن أرِ  - 

 حٿِنخى ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷنِ ٫ڀَ ڃنټزْو ٕن٨َ اٿَ ُٳن حٿلز٘ش كظَ -

 ٻنض حٿظِ ڃڀڀض ٳخنَٜٳض ٫نيڂ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٷخٽ ك - 

 ٷخٽ ٿِ ٫ًَس أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٌّڃجٌ ٿظ٬ڀڂ ّيٌى أڅ ٳِ ىّننخ ٳٔلش انِ أٍٓڀض رلنْٴْش ٓڄلش.-

ٷخٽ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ حٿ٤خٿٸخنِ - 

٫ًڀِ حرن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٫ن ٫نزٔش رن ٬ْٓي ٫ن كزْذ رن أرِ ٫ڄَس ٫ن 

ڃـخىي ٷخٽ ٷخٽ حرن ٫زخّ أطيٍُ ڃخ ٬ٓش ؿينڂ ٷڀض ٙ ٷخٽ أؿپ ًحهلل ڃخ طيٍُ أڅ رْن 

ٗلڄش أًڅ أكيىڂ ًرْن ٫خطٸو ڃَْٔس ٓز٬ْن هَّٴخ طـَُ ٳْيخ أًىّش حٿٸْق ًحٿيځ ٷڀض9 

ح ٷخٽ ٙ رپ أًىّش ػڂ ٷخٽ9 أطيًٍڅ ڃخ ٬ٓش ؿينڂ ٷڀض ٙ ٷخٽ أؿپ ًحهلل ڃخ طيٍُ أنيخٍ

كيػظنِ ٫خث٘ش أنيخ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷٌٿو ًحٍٕٝ ؿڄ٬ْخ 

 ٷز٠ظو ٌّځ حٿٸْخڃش ًحٿٔڄٌحص ڃ٤ٌّخص رْڄْنو ٳؤّن حٿنخّ ٌّڃجٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9

 ىڂ ٫ڀَ ؿَٔ ؿينڂ.-
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 كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٌّنْ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ّخ ٫خث٘ش ىٌح ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ٳٸڀض ٫ڀْٺ ٫ًڀْو حٿٔٚځ -

 .ًٍكڄش حهلل ًرَٻخطو طٍَ ڃخ ٙ نٍَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ ٫ًڀِ رن آلٶ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن  - 

ڃ٬ڄَ ًٌّنْ ٫ًڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ًٌّنْ ٫ن حٿِىَُ 

 ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى9

ػٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٿڄخ-

 ًحٗظي ًؿ٬و حٓظؤًڅ أًُحؿو ٳِ أڅ ّڄَٝ ٳِ رْظِ ٳؤًَڅ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٫ًڀِ ٷخٙ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٷخٽ  - 

٫ڀِ أنزؤنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٌّنْ ٷخٽ ٫ڀِ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ ٫ًَس 

 ض٫9ن ٫خث٘ش ٷخٿ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى ٓٴَح أٷ٩َ رْن نٔخثو ٳؤّظين هَؽ ٓيڄيخ -

هَؽ ريخ ڃ٬و ًٻخڅ ّٸٔڂ ٿټپ حڃَأس ڃنين ٌّڃيخ ًٿْڀظيخ ٯَْ أڅ ٌٓىس رنض ُڃ٬ش ٻخنض 

ًىزض ٌّڃيخ ًٿْڀظيخ ٿ٬خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طزظِٰ رٌٿٺ ٍٟخ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن حًُٕح٫ِ  - 

 ًڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ حٿڄئًڅ اًح ٓټض ڃن ٛٚس حٿٜزق ٛڀَ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ڃلڄي رن ڃيِځ ٷخٽ كيػظنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ  - 

ٻَّڄش حرنش ىڄخځ ٷخٿض9 ىهڀض حٿڄٔـي حٿلَحځ ٳؤهڀٌه ٿ٬خث٘ش ٳٔؤٿظيخ حڃَأس9 ڃخ طٸٌٿِ ّخ أځ 

 حٿڄئڃنْن ٳِ حٿلنخء ٳٸخٿض9

ٻخڅ كزْزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو ٿٌنو ًّټَه ٍّلو ًٿْْ رڄلَځ ٫ڀْټن رْن ٻپ -

 ك٠ْظْن أً ٫ني ٻپ ك٠ْش.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش كيػنخ ٫زي حهلل - 

أڅ أڃو ٛٴْش رنض ْٗزش كيػظو أڅ ٫خث٘ش كيػظيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 

 ّظټت ٳِ كـَُ ًأنخ كخثٞ ػڂ ّٸَأ حٿٸَآڅ.

خ ٌّنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤن - 

ًڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو أڅ أرخ رټَ حٿٜيّٶ ىهپ ٫ڀْيخ ٳظْڄڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًىٌ ڃٔـَ رزَى كزَس ٳټ٘ٲ ٫ن ًؿيو ػڂ أٻذ ٫ڀْو ٳٸَزڀو ًرټَ ػڂ ٷخٽ9
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هلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْٺ ڃٌطظْن أريح أڃخ حٿڄٌطش حٿظِ ٷي ٻظزض رؤرِ أنض ًأڃِ ًحهلل ٙ ّـڄ٪ ح-

 ٫ڀْٺ ٳٸي ڃَظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ڃـخٿي ٫ن  - 

حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ًٻَ هيّـش 

َص ٌّڃخ ٳٸڀض ڃخ أٻؼَ ڃخ طٌٻَىخ كڄَحء حٿ٘يٵ ٷي أػنَ ٫ڀْيخ ٳؤكٔن حٿؼنخء ٷخٿض ٳٰ

 أريٿٺ حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ هَْح ڃنيخ ٷخٽ9

ڃخ أريٿنِ حهلل ٫ِ ًؿپ هَْح ڃنيخ ٷي آڃنض رِ اً ٻٴَ رِ حٿنخّ ًٛيٷظنِ اً ٻٌرنِ -

حٿنخّ ًًحٓظنِ رڄخٿيخ اً كَڃنِ حٿنخّ ًٍُٷنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿيىخ اً كَڃنِ أًٙى 

 حٿنٔخء.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أهزَنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

أٙ ٬ّـزٺ أرٌ ىََّس ؿخء ٳـڀْ اٿَ ؿخنذ كـَطِ ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ص ٫ڀْو ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔڄ٬نِ ًٿٺ ًٻنض أٓزق ٳٸخځ ٷزپ أڅ أٷ٠ِ ٓزلظِ ًٿٌ أىٍٻظو ٿَىى

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن َّٔى حٿليّغ ٻَٔىٻڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٫خٛڂ ٫ن  - 

 ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض حٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ّزخىٍنِ ًأرخىٍه ًأٷٌٽ -

 ِ ى٩ ٿِ.ى٩ ٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

طًِؿنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ارنش ٓض ٓنْن رڄټش ڃظٌٳَ هيّـش ًىهپ -

 رِ ًأنخ ارنش طٔ٪ ٓنْن رخٿڄيّنش.

ڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ى٘خځ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓ - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 اڅ ٻخڅ ٿٌْكَ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٳظ٠َد رـَحنيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ى٘خځ رن  - 

 خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫

أڅ أرخ رټَ ٷخٽ ٿيخ9 ّخ رنْش أُ ٌّځ طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض حٙػنْن ٷخٽ -

ٳِ ٻڂ ٻٴنظڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ّخ أرض ٻٴنخه ٳِ ػٚػش أػٌحد رْٞ 

 ٓلٌٿْش ؿيى ّڄخنْش ٿْْ ٳْيخ ٷڄْٚ ٫ًٙڄخڃش أىٍؽ ٳْيخ أىٍحؿخ.

كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ى٘خځ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ًَس ٷخٽ أهزَنِ أرِ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ّخ حرن أهظِ ٿٸي ٍأّض ڃن ط٨٬ْڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄو أڃَح ٫ـْزخ ًًٿٺ -

ٌ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض طؤهٌه حٿوخَٛس ٳْ٘ظي رو ؿيح ٳټنخ نٸٌٽ أه

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َٵ حٿټڀْش ٙ نيظيُ أڅ نٸٌٽ حٿوخَٛس ػڂ أهٌص ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳخٗظيص رو ؿيح كظَ أٯڄِ ٫ڀْو ًهٴنخ ٫ڀْو ًٳ٩ِ حٿنخّ 

اٿْو ٳ٨ننخ أڅ رو ًحص حٿـنذ ٳڀيىنخه ػڂ َُٓ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٳخٵ 

 ؿي أػَ حٿڀيًى ٳٸخٽ9ٳ٬َٱ أنو ٷي ٿي ًً

َِ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ ّزٸَ ٳِ - َِ ڃخ ٻخڅ حهلل ّٔڀ٤يخ ٫ڀ ٧ننظڂ أڅ حهلل ٫ِ ٓڀ٤يخ ٫ڀ

حٿزْض أكي اٙ ٿي اٙ ٫ڄِ ٳَأّظيڂ ّڀيًنيڂ ٍؿٚ ٍؿٚ ٷخٿض ٫خث٘ش ًڃن ٳِ حٿزْض ٌّڃجٌ 

ٳڀيىڅ ٳظٌٻَ ٳ٠ڀيڂ ٳڀي حٿَؿخٽ أؿڄ٬ٌڅ ًرڀٮ حٿڀيًى أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

حڃَأس حڃَأس كظَ رڀٮ حٿڀيًى حڃَأس ڃنخ ٷخٽ حرن أرِ حٿِنخى ٙ أ٫ڀڄيخ اٙ ڃْڄٌنش ٷخٽ ًٷخٽ 

ر٬ٞ حٿنخّ أځ ٓڀڄش ٷخٿض انِ ًحهلل ٛخثڄش ٳٸڀنخ رجٔڄخ ٧ننض أڅ نظَٻٺ ًٷي أٷٔڂ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀيىنخىخ ًحهلل ّخ حرن أهظِ ًانيخ ٿٜخثڄش.

ػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ى٘خځ رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىًڅ حٿـڄش ًٳٌٵ حٿٌٳَس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن  - 

ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ أرٌ

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّنخځ ًىٌ ؿنذ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس -

 ًاًح أٍحى أڅ ّؤٻپ ًَّ٘د ٷخٿض ّٰٔپ ّيّو ػڂ ّؤٻپ ًَّ٘د.

حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٛخٿق رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي  - 

أرِ حٕه٠َ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ًًَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ

 ڃؼپ كيّغ ٌّنْ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد  - 

 ٫ڄن كيػو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًح أٍحى أڅ ّنخځ ًىٌ ؿنذ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ا-

 ٳبًح أٍحى أڅ ّؤٻپ ٯٔپ ّيّو ػڂ أٻپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش  - 

٫ن حٿلَع رن ِّّي ٫ن ُّخى رن ن٬ْڂ حٿل٠َڃِ ٫ن ڃٔڀڂ رن ڃوَحٵ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش 

نخٓخ ّٸَأ أكيىڂ حٿٸَآڅ ٳِ ٿْڀش ڃَطْن أً ػٚػخ ٳٸخٿض أًٿجٺ ٷَإًح ًٿڂ ّخ أځ حٿڄئڃنْن اڅ أ

 ّٸَإًح
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ حٿڀْڀش حٿظڄخځ ٳْٸَأ ٌٍٓس حٿزٸَس ًٌٍٓس آٽ -

٫ڄَحڅ ًٌٍٓس حٿنٔخء ػڂ ٙ ّڄَ رآّش ٳْيخ حٓظز٘خٍ اٙ ى٫خ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٍٯذ ًٙ ّڄَ 

 ٫خ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٓظ٬خً.رآّش ٳْيخ طوٌّٲ اٙ ى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حرن  - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٳڄنخ ڃن أىپ رلؾ ًڃنخ ڃن -

ڀڂ ڃن أىپ رخٿ٬ڄَس ًٿڂ ّيي ٳڀْلپ ًڃن أىپ ر٬ڄَس ٳؤىيٍ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

أىپ ر٬ڄَس ٳؤىيٍ ٳٚ ّلپ ًڃن أىپ رلؾ ٳڀْظڂ كـو ٳٸخٿض ٫خث٘ش ًٻنض ڃڄن أىپ 

 ر٬ڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 ٷخٽ9 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍأٍ حٿڄ٤َ

 حٿڀيڂ ْٛزخ ىنْجخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 

 آلٶ ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّٰظٔپ ًّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن ٙ أٍحه ّليع ًٌٟءح ر٬ي حٿٰٔپ.-

ػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 آلٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

اڅ ٓڀڄش رنض ٓيْپ رن ٫ڄًَ حٓظل٠ْض ٳؤطض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو -

٫ن ًٿٺ ٳؤڃَىخ رخٿٰٔپ ٫ني ٻپ ٛٚس ٳڀڄخ ؿييىخ ًٿٺ أڃَىخ أڅ طـڄ٪ رْن حٿ٨يَ 

 َ رٰٔپ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء رٰٔپ ًحٿٜزق رٰٔپ.ًحٿ٬ٜ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن حرن  - 

آلٶ ٫ن ّلَْ رن ٫زخى ٫ن أرْو ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷيڃض 

ٳْيخ هخطڂ ڃن ًىذ ٳْو  ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڀْش ڃن ٫ني حٿنـخِٗ أىيحىخ ٿو

ٳٚ كزِ٘ ٳؤهٌه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ٌى رز٬ٞ أٛخر٬و ڃ٬َٟخ ٫نو ػڂ ى٫خ 

 أڃخڃش رنض أرِ حٿ٬خٙ ارنش ارنظو ٳٸخٽ9 طلڀِ ريٌح ّخ رنْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ٓٚځ رن أرِ ڃ٤ْ٪  - 

٫ن ٫خڃَ ٫ن ّلَْ رن حٿـِحٍ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ  ٫ن ؿخرَ رن ِّّي حٿـ٬ٴِ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن ٯٔپ ڃْظخ ٳؤىٍ ٳْو حٕڃخنش ًٿڂ ّٴٖ ٫ڀْو ڃخ ّټٌڅ ڃنو ٫ني ًٿٺ هَؽ ڃن ًنٌرو -

ٻٌْځ ًٿيطو أڃو ٷخٽ ٿْڀش أٷَرټڂ ڃنو اڅ ٻخڅ ٙ ٬ّڀڂ ٳبڅ ٻخڅ ٙ ٬ّڀڂ ٳڄن طًَڅ أڅ ٫نيه 

 ك٨خ ڃن ٩ًٍ ًأڃخنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ  - 
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حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ أڅ أرخ ٫ڄًَ ڃٌٿَ ٫خث٘ش أهزَه ٫ن ٫خث٘ش أنيخ أهزَطو أڅ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّټٌڅ ؿنزخ ٳَّْي حٿَٷخى ٳْظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ػڂ َّٷي.-

نخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٌٕٓى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن ٫ڄَ أٍٟخ ٿْٔض ٕكي ٳيٌ أكٶ ريخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أهزَنخ ٌّنْ ٫ن  - 

رَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ ٫ًَس رن حٿِ

 ًٓڀڂ

 ڃخ ڃن ڃْٜزش ّٜخد ريخ ڃٔڀڂ اٙ ٻٴَ ٫نو كظَ حٿٌ٘ٻش ّ٘خٻيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أهزَنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ض ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃنيز٤خ ٷي ڃٖ ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ٫ًڀْو ػْخد ٓنيّ ٍأّ-

 ڃ٬ڀٸخ رو حٿڀئٿئ ًحٿْخٷٌص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ أڅ ڃ٬خًس كيػظو ٷخٿض  - 

 ٷڀض ٿ٬خث٘ش أطـِة اكيحنخ ٛٚطيخ اًح ٣يَص ٳٸخٿض9

٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ نٴ٬پ ًٿٺ أً أكًٍَّش أنض ٻنخ نلْٞ ًنلن ڃ-

 ٷخٿض ٿڂ ّؤڃَنخ رٌٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ريِ ًٿڂ ّٸپ كيػظنِ ڃ٬خًس ًٷخٽ ٫ن ٫ًن. - 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زْيس رن أرِ ٍحث٤ش حٿڄـخ٬ِٗ ٷخٽ  - 

نِ ٫ڄظِ ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش ٫ن هخٿظيخ ٫خث٘ش ًُؽ أهزَنِ ڃ٬خًّش رن آلٶ ٷخٽ أهزَط

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ؿيخى حٿنٔخء كؾ ىٌح حٿزْض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس ٷخٿض ٓؤٿض  - 

 ّٜڀِ حٿ٠لَ ٷخٿض9 ٫خث٘ش ٻڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أٍر٪ ٍٻ٬خص ًِّّي ڃخ ٗخء حهلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش  - 

 أنيخ ٷخٿض9

ڃَڅ أًُحؿټن أڅ ّٰٔڀٌح ٫نيڂ أػَ حٿوٚء ًحٿزٌٽ ٳبنخ نٔظلِ أڅ ننيخىڂ ٫ن ًٿٺ ًاڅ -

 .ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٴ٬ڀو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ٿڄخ ڃَٝ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌص ّيه ٳـ٬ڀض أڃَىخ ٫ڀَ ٛيٍه ًى٫ٌص ريٌه -

حٿټڀڄخص أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ٳخنظ٩ِ ّيه ڃن ّيُ ًٷخٽ أٓؤٽ حهلل حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ 

 ح٬ٕٓي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ  - 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫زي حهلل رن ؿي٫خڅ ٻخڅ ٳِ حٿـخىڀْش ّٸَُ حٿ٠ْٲ ًّٴٺ حٿ٬خنِ -

و ًٿٺ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًّٜپ حٿَكڂ ًّلٔن حٿـٌحٍ ٳؤػنْض ٫ڀْو ٳيپ ّنٴ٬

 ًٓڀڂ ٙ انو ٿڂ ّٸپ ٌّڃخ ٷ٢ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ٌّځ حٿيّن ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس ٳؤػنْض ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٫ن  - 

َِ ٳٸخٽ9  أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش اڅ ٌٍٓٽ حهلل أكنَ ٫ڀ

 ڂ ڃخ أطَٹ اٿَ ًٍحء ٧يَُ ًحهلل ٙ ٤٬ّٲ ٫ڀْټن اٙ حٿٜخرًَڅ أً حٿٜخىٷٌڅ.انټن ٕى-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 اًح ٍأٍ حٿَّق ٷي حٗظيص طَْٰ ًؿيو.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ىٚٽ أرِ كڄْي كيػنخ ٫زي  - 

 ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٳِ ڃَٟش حٿٌُ ٿڂ ّٸڂ ڃنو ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي ٷخٽ -

 ّظوٌ ڃٔـيح.ٷڀض ًٿٌٙ ًٿٺ أرَُ ٷزَه ٯَْ أنو هِ٘ أڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9ْٗزش ٫ن 

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ رخٿڄي ًّٰظٔپ رنلٌ حٿٜخ٩.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ كيػظنِ ٛٴْش  - 

 رنض ْٗزش أڅ ٫خث٘ش كيػظيخ9

ّٰظٔپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظٌٟؤ رخٿڄي ٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس رٸيٍ ڃي ً-

 رخٿٜخ٩.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٳَحّ ٫ن ٫خڃَ ٫ن  - 

ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض أؿڄ٪ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيه ًحص ٌّځ ٳٸڀن ّخ 

 نزِ حهلل أّظنخ أ٩َٓ رٺ ٿلٌٷخ ٳٸخٽ9

 أ٣ٌٿټن ّي.-
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أ٣ٌٿنخ ًٍح٫خ ٳٸخٿض طٌٳِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  ٳؤهٌنخ ٷٜزخ ٳ٫ٌٍنخىخ ٳټخنض ٌٓىس رنض ُڃ٬ش

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخنض ٌٓىس أ٫َٓنخ رو ٿلٌٷخ ٳ٬َٳنخ ر٬ي أنڄخ ٻخڅ ٣خٽ ّيىخ ڃن حٿٜيٷش 

 ًٻخنض حڃَأس طلذ حٿٜيٷش ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس ٷٜزش ن٫ٌٍيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ9  - 

ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ َّٷي ٿْٚ ًٙ نيخٍح كيػظنِ أځ 

 ٳْٔظْٸ٦ اٙ طٌٔٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن  - 

 هْؼڂ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

َِ ڃنټڂ ٳڀْٸ٬٤ن ٍؿخٽ ىًنِ ٳٖٷٌٿن ّخ ٍد أڃظِ انِ ٫ڀ- َ حٿلٌٝ أنظ٨َ ڃن َّىه ٫ڀ

 أڃظِ ٳڀْٸخٿن ٿِ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ ٫ڄڀٌح ر٬يٹ ڃخ ُحٿٌح َّؿ٬ٌڅ ٫ڀَ أ٫ٸخريڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ حرن أرِ  - 

 ظو9ٻؼَْ أڅ أرخ ٓڀڄش كيػو أڅ ٫خث٘ش كيػ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ َّٷي طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ػڂ َّٷي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃييُ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٓجڀض9

ًّوٜٲ ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڄپ ٳِ رْظو ٷخٿض9 ٻخڅ ّو٢ْ ػٌرو -

 ن٬ڀو ٬ًّڄپ ڃخ ٬ّڄپ حٿَؿخٽ ٳِ رٌْطيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ حٿڄئڃپ أهزَنِ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ٍرڄخ ح٤ٟـ٪.-

يػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍأٓو رْن ٓلَُ ًنلَُ ٷخٿض ٳڀڄخ هَؿض -

 نٴٔو ٿڂ أؿي ٍّلخ ٷ٢ أ٣ْذ ڃنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن  - 

ڄَ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿڄ٬ظ

ًٓڀڂ ٙ نٍَ اٙ انڄخ ىٌ حٿلؾ ٳٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټش ٳ٤خٱ ًٿڂ ّلڀپ 

ًٻخڅ ڃ٬و حٿييُ ٳ٤خٱ ڃن ڃ٬و ڃن نٔخثو ًأٛلخرو ٳلپ ڃنيڂ ڃن ٿڂ ّټن ڃ٬و ىيُ 

ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀش حٿلٜزش ٿْڀش حٿنٴَ ٷخٿض9 ّخ ًكخٟض ىِ ٳٸ٠ْنخ ڃنخ ٓټنخ ڃن كـنخ 

 ٌٍٓٽ حهلل أَّؿ٪ أٛلخرٺ رلؾ ٫ًڄَس ًأٍؿ٪ أنخ رلؾ ٳٸخٽ9

 أڃخ ٻنض ٣ٴض ٿْخٿِ ٷيڃنخ ٷخٿض ٷڀض9 ٙ-

ٷخٽ9 حن٤ڀٸِ ڃ٪ أهْٺ اٿَ حٿظن٬ْڂ ٳؤىڀِ ر٬ڄَس ػڂ ڃ٫ٌيٹ ڃټخڅ ٻٌح ًٻٌح ٷخٿض ًكخٟض 



   

 

 

Page 177 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٴض رخٿزْض ٌّځ حٿنلَ ٷخٿض9 رڀَ ٷخٽ9 ٛٴْش ٳٸخٽ ٫ٸٍَ أً كڀٸَ انٺ ٿلخرٔظنخ أڃخ ٻنض ٣

ٙ رؤّ ٳخنٴَُ ٷخٿض9 ٳڀٸْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيٿـخ ًىٌ ڃ٬ٜي ٫ڀَ أىپ 

 ڃټش ًأنخ ڃنيز٤ش ٫ڀْيڂ أً ىٌ ڃنيز٢ ٫ڀْيڂ ًأنخ ڃ٬ٜيس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن ٫زي  - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ حڃَأس أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَكڄن ٫ن أڃو 

 ٻْٲ أٯظٔپ ٫ني حٿ٤يَ ٳٸخٽ9

هٌُ ٳَٛش ڃڄٔټش ٳظٌٟجِ ٷخٿض9 ٻْٲ أطٌٟؤ ريخ ٷخٽ طٌٟجِ ريخ ٷخٿض ٻْٲ أطٌٟؤ -

ريخ ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزق ٳؤ٫َٝ ٫نيخ ػڂ ٷخٽ طٌٟجِ ريخ ٷخٿض 

َِ ٳؤهزَطيخ رڄخ  ٫خث٘ش ٳٴ٤نض ٿڄخ َّّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌطيخ ٳـٌرظيخ اٿ

 َّّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ ڃًَحڅ أرٌ  - 

كظَ ٿزخرش ڃن رنِ ٫ٸْپ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ 

نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ٌّٜځ ًٻخڅ ّٸَأ ٻپ ٿْڀش رزنِ 

 آَحثْپ ًحٿِڃَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ حٿلـخؽ  - 

رن أ٣ٍؤس ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ًكيػنْو ڃټلٌٽ 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ٷخٙ 

ڃخ حٓظلپ رو ٳَؽ حٿڄَأس ڃن ڃيَ أً ٫يس ٳيٌ ٿيخ ًڃخ أٻَځ رو أرٌىخ أً أهٌىخ أً ًٿْيخ -

 ر٬ي ٫ٸيس حٿنټخف ٳيٌ ٿو ًأكٶ ڃخ أٻَځ رو حٿَؿپ حرنظو ًأهظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنِ ٓٚځ رن أرِ ڃ٤ْ٪ ٫ن ؿخرَ ٫ن  - 

ِ ٫ن ّلَْ رن حٿـِحٍ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ڃن ٯٔپ ڃْظخ ٳؤىٍ ٳْو حٕڃخنش ٬ّنِ أڅ ٙ حٿ٬٘ز

ّٴِ٘ ٫ڀْو ڃخ ّټٌڅ ڃنو ٫ني ًٿٺ ٻخڅ ڃن ًنٌرش ٻٌْځ ًٿيطو أڃو ٷخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ن ًٿْڀو أٷَد أىڀو ڃنو اڅ ٻخڅ ٬ُّڀڂ ٳبڅ ٻخڅ ٙ ٬ُّڀڂ ٳڀْڀو ڃنټڂ ڃن طًَڅ أڅ ٫نيه ك٨خ ڃ-

 ٩ًٍ أً أڃخنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 هڄْ ٳٌحٓٶ ّٸظڀن ٳِ حٿلپ ًحٿلَځ حٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿٴؤٍس ًحٿليّخ ًحٿَٰحد ًحٿ٬ٸَد.-

ِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ نخٓخ ٻخنٌح ّظ٬زيًڅ ٫زخىس ٗيّيس ٳنيخىڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ًحهلل انِ ٫ٕڀڄټڂ رخهلل ٫ِ ًؿپ ًأه٘خٻڂ ًٻخڅ ّٸٌٽ ٫ڀْټڂ ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ -

 حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح.
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نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ حٿلٔن رن كيػ - 

 ٫زْي حهلل ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـظيي ٳِ حٿ٬َ٘ ڃخ ٙ ّـظيي ٳِ ٯَْه.-

نخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ػخرض ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػ - 

 ٫زي حهلل رن ٍرخف ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن حٿن٬ڄخڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٿظٸَ حٿوظخنخڅ حٯظٔپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٫ًخٛڂ حٕكٌٽ ٫ن ڃ٬خًس

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ّزخىٍنِ ڃزخىٍس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ىّنخٍ ٫ن ٬ٓي رن أًّ ٫ن  - 

 ڃٜي٩ أرِ ّلَْ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫خث٘ش9

ٌ ٛخثڂ ًّڄٚ ٿٔخنيخ ٷڀض ٓڄ٬ظو ڃن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزڀيخ ًى-

 ٬ٓي رن أًّ ٷخٽ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىيُ اٿْو ٟذ ٳڀڂ ّؤٻڀو ٷخٿض ٫خث٘ش ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ -

 حٿڄٔخٻْن ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ط٬٤ڄٌىڂ ڃڄخ ٙ طؤٻڀٌڅ.حهلل أٙ أ٬٣ڄو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنخ كزْذ حٿڄ٬ڀڂ  - 

 ٫ن أرِ حٿڄيِځ ٫ن أرِ ىََّس ٫ن ٫خث٘ش9

طوَؽ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ًٌّٽ حٿنٔخء ٗزَح ٷخٽ ٳٸخٿض ٫خث٘ش اًڅ-

 ٌٓٷين ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس أٌٓٷين ٷخٽ ٳٌٍح٩.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش أنو ٻخڅ طٜيٵ ٫ڀَ رََّس ڃن ٿلڂ حٿٜيٷش ٳؤىيص اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ ٿو أنو ڃن ٿلڂ حٿٜيٷش ٳٸخٽ9

 ًٿنخ ىيّش. انو ٿيخ ٛيٷش-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن  - 

أنْ ًى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٪ أٌٛحطخ 

ٳٸخٽ ڃخ ىٌه حٌٕٛحص ٷخٿٌح حٿنوپ ّئرًَنو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٿٌ ٿڂ ّٴ٬ڀٌح ٿٜڀق ٳڀڂ 

 ڃجٌ ٳٜخٍ ْٜٗخ ٳٌٻًَح ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9ّئرًَح ٫خ

 اًح ٻخڅ ْٗجخ ڃن أڃَ ىنْخٻڂ ٳ٘ؤنټڂ رو ًاًح ٻخڅ ْٗجخ ڃن أڃَ ىّنټڂ ٳبٿِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ كيػنِ  - 

 أرِ أڅ ٫خث٘ش
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ٻخڅ َّٷي ٳبًح حٓظْٸ٦ طٌٔٹ ػڂ طٌٟؤ ػڂ ٛڀَ ػڄخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٍٻ٬خص ّـڀْ ٳِ ٻپ ٍٻ٬ظْن ٳْٔڀڂ ػڂ ٌّطَ روڄْ ٍٻ٬خص ٙ ّـڀْ اٙ ٳِ حٿوخڃٔش ًٙ 

 ّٔڀڂ اٙ ٳِ حٿوخڃٔش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أ٬ٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن ٫زي  - 

 ٫خث٘ش طٸٌٽ9حهلل رن ڃ٬ٸپ حٿڄلخٍرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض 

 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ننزٌ ٳِ حٿيرخء ًحٿڄِٳض ًحٿلنظڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٛيٷش  - 

رن ٬ْٓي حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ ؿڄْ٪ رن ٫ڄَْ حٿظْڄِ ٷخٽ حن٤ڀٸض ڃ٪ ٫ڄظِ ًهخٿظِ اٿَ 

ْٲ ٻخنض اكيحٻن طٜن٪ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٫َٻض ٫خث٘ش ٳٔؤٿظيخ ٻ

 ٳٸخٿض9

ٻخڅ اًح ٻخڅ ًٿٺ ڃن اكيحنخ حثظٍِص رخُٗحٍ حٿٌحٓ٪ ػڂ حٿظِڃض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ رْيّيخ ًنلَىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ِّّي حٿَٗٺ أهزَنِ ٫ن  - 

٫خث٘ش أنيخ ٓؤٿظيخ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ أٍر٬خ  ڃ٬خًس ٫ن

 ٷخٿض9

 ن٬ڂ أٍر٬خ ًِّّي ڃخ ٗخء حهلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٷخٽ9 رن أرِ ٫ظْٶ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طليػو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 اڅ حٿٌٔحٹ ڃ٤يَس ٿڀٴڂ ڃَٟخس ٿڀَد.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ  - 

 ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخثڄخ أّخځ حٿ٬َ٘ ٷ٢.-

ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ٷزٞ ٳْو ّنٴغ ٫ڀَ نٴٔو ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄ٬ًٌحص ٳڀڄخ ػٸپ ٫ن ًٿٺ ؿ٬ڀض أنٴغ ٫ڀْو رين ًأڃٔلو رْي نٴٔو.

٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ آڄخ٫ْپ حٿٔيُ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 حهلل حٿزيِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ڃن ٍڃ٠خڅ اٙ ٳِ ٬ٗزخڅ كظَ طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل - ڃخ ٻنض أٷ٠ِ ڃخ ّټٌڅ ٫ڀ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن  - 

 ٷخٽ كيػنِ حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش9 أرِ ڃڀْټش
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٚ ىٌه حّٓش ىٌ حٿٌُ أنِٽ ٫ڀْٺ حٿټظخد ڃنو آّخص -

ڃلټڄخص ىن أځ حٿټظخد ًأهَ ڃظ٘خريخص ٳؤڃخ حٿٌّن ٳِ ٷڀٌريڂ ُّٮ كظَ ٳَ٭ ڃنيخ ٷخٽ ٷي 

 ٓڄخىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبًح ٍأّظڄٌىڂ ٳخكًٌٍىڂ.

كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَّٖ رن ارَحىْڂ كيػنخ حٿڄ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٗزْذ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 رن ٫زي حٿڄڀٺ حٿظْڄِ ٫ن ڃٸخطپ رن كزخڅ ٫ن ٫ڄظو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻنخ ننظزٌ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯيًس ٳِ ٓٸخء ًٙ نوڄَه ًٙ نـ٬پ ٿو ٫ټَح -

و أً ٛززظو ػڂ نٰٔپ حٿٔٸخء ٳبًح أڃَٔ ط٬َ٘ ٳَ٘د ٫ڀَ ٫٘خثو ٳبڅ رٸِ ِٗء ٳَٯظ

ٳننزٌ ٳْو ڃن حٿ٬٘خء ٳبًح أٛزق طٌٍٰ ٳَ٘د ٫ڀَ ٯيحثو ٳبڅ ٳ٠پ ِٗء ٛززظو أً 

 ٳَٯظو ػڂ ٯٔپ حٿٔٸخء

 ٳٸْپ ٿو أٳْو ٯٔپ حٿٔٸخء ڃَطْن ٷخٽ ڃَطْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٣خًّ  - 

ًَِىَڂ ٫ڄ٫َن أرْو ٫ن ٫خث٘ش   أنيخ ٷخٿض9 

انڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٜٚس أڅ ّظلٍَ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ -

 ًٯًَريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٣خًّ ٫ن أرْو  - 

٫ن ٫خث٘ش أنيخ أىڀض ر٬ڄَس ٳٸيڃض ًٿڂ ط٤ٲ رخٿزْض كظَ كخٟض ٳنٔټض حٿڄنخٓٺ ٻڀيخ 

 ٷي أىڀض رخٿلؾ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنل9ًَ

٬ّٔٺ ٣ٌحٳٺ ٿلـٺ ًٿ٬ڄَطٺ ٳؤرض ٳز٬غ ريخ ڃ٪ ٫زي حٿَكڄن اٿَ حٿظن٬ْڂ ٳخ٫ظڄَص ر٬ي -

 حٿلؾ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخىس ٷخٽ كيػنِ  - 

رِ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ رن ڃيَحڅ ٷخٽ أهزَنِ أ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ

 اًح ٓڄ٪ حٿڄنخىُ ٷخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى ٫ن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ذ ٳِ ڃٴَٵ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أّخځ ًىٌ ڃلَځ.ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڄخ ڃَٝ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌص رْيه ٳـ٬ڀض أڃَىخ ٫ڀَ ٛيٍه ًى٫ٌص -

ٳخنظ٩ِ ّيه ڃن ّيُ ًٷخٽ أٓخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿَٳْٶ ريٌه حٿټڀڄخص أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ 

 ح٫ٕڀَ ح٬ٕٓي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄخى ٫ن  - 
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 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٳَٹ حٿڄنِ ڃن ػٌد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٌّىذ ٳْٜڀِ ٳْو.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٌٕٓى أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ؿ٬ڀظڄٌنخ رڄنِٿش حٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ٿٸي ٍأّظنِ ًأنخ طلض ٻٔخثِ رْن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ًرْن حٿٸزڀش ٳؤٻَه أڅ أٓنق؟؟ رْن ّيّو كظَ أنٔپ ڃن طلض حٿٸ٤ْٴش حنٔٚٙ.

يػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃٸيحځ رن َّٗق رن ىخنت كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ أنو ٓڄ٬يخ طٸٌٽ ٻنض ٫ڀَ ر٬َْ 

 ٬ٛذ ٳـ٬ڀض أَٟرو ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٗخنو.٫ڀْٺ رخٿَٳٶ ٳبڅ حٿَٳٶ ٙ ّټٌڅ ٳِ ِٗء اٙ ُحنو ًٙ ّن٩ِ ڃن ِٗء اٙ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ حٿلټڂ أهزَنِ ٫ن  - 

ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع أنو ٻخڅ نخُٙ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٷخٽ ريِ أڅ ٍؿٚ ڃن حٿنو٪ ٻخڅ 

نخُٙ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳخكظڀڂ ٳخرَٜطو ؿخٍّش ٿ٬خث٘ش ًىٌ ّٰٔپ أػَ حٿـنخرش ڃن ػٌرو أً 

 ِ ىټٌح ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸخٿض9ّٰٔپ ػٌرو ٷخٽ ري

 ٿٸي ٍأّظنِ ًڃخ أُّي ٫ڀَ أڅ أٳَٻو ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 أڅ ىڄخځ رن حٿلَع ٻخڅ نخُٙ

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

خٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷ - 

ٓڄ٬ض أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ّليع ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أنيخ ٻخنض طٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٓيىًح ًٷخٍرٌح ًًَّٔح ٳبنو ٿن ّيهپ حٿـنش أكي ٫ڄڀو ٷخٿٌح ًٙ أنض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ -

اٙ أڅ ّظٰڄينِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنو رَكڄش ًح٫ڀڄٌح أڅ أكذ حٿ٬ڄپ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ  ًٙ أنخ

 أىًڃو ًاڅ ٷپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ُرْي ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ػو.ڃخ ُحٽ ؿزَّپ ٌّْٛنِ رخٿـخٍ كظَ ٧ننض أنو ٌٍّ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنِ هخٿي رن حٿلَع ٷخٽ كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿظزظپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ؿييح ٗيّيح ّټٌڅ رْن ّيُ حٿلٔن ٫ن ٫خث٘ش 

 حٿيؿخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤّن حٿ٬َد ٌّڃجٌ ٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش
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حٿ٬َد ٌّڃجٌ ٷڀْپ ٳٸڀض ڃخ ّـِة حٿڄئڃنْن ٌّڃجٌ ڃن حٿ٬٤خځ ٷخٽ ڃخ ّـِة حٿڄٚثټش -

ٯٚځ ٗيّي ّٔٸِ أىڀو حٿظٔزْق ًحٿظټزَْ ًحٿظلڄْي ًحٿظيڀْپ ٷڀض ٳؤُ حٿڄخٽ ٌّڃجٌ هَْ ٷخٽ 

 ڃن حٿڄخء ًأڃخ حٿ٬٤خځ ٳٚ ٬٣خځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن هڄَْ  - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ أٍٓڀنِ ڃيٍٹ أً حرن ڃيٍٹ اٿَ ٫خث٘ش أٓؤٿيخ 

َ طٴَ٭ ٳٸخٿٌح ىْيخص ٳٸڀض ٫ن أْٗخء ٷخٽ ٳؤطْظيخ ٳبًح ىِ طٜڀِ حٿ٠لَ ٳٸڀض أٷ٬ي كظ

 ًٓنيخ ٻْٲ أٓظؤًڅ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ9

ٷپ حٿٔٚځ ٫ڀْٺ أّيخ حٿنزِ ًٍكڄش حهلل ًرَٻخطو حٿٔٚځ ٫ڀْنخ ٫ًڀَ ٫زخى حهلل حٿٜخٿلْن -

حٿٔٚځ ٫ڀَ أڃيخص حٿڄئڃنْن أً أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ٷخٽ 

پ حٿزْض ٳٔؤٿظيخ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳٸخٿض ٿڄخ ٳيهڀض ٫ڀْيخ ٳٔؤٿظيخ ٳٸخٿض أهٌ ٫خُد ن٬ڂ أى

ٻخڅ ٌّځ أكي ًحٛپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٳ٘ٶ ٫ڀْيڂ ٳڀڄخ ٍأًح 

حٿيٚٽ أهزًَح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٌ ُحى ٿِىص ٳٸْپ ٿو انٺ طٴ٬پ ًحٹ أً 

حٿَٻ٬ظْن  ْٗجخ نلٌه ٷخٽ انِ ٿٔض ڃؼڀټڂ انِ أرْض ٬٤ّڄنِ ٍرِ ًّٔٸْنِ ًٓؤٿظيخ ٫ن

ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٿض اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ٍؿٚ ٫ڀَ حٿٜيٷش ٷخٿض 

ٳـخءطو ٫ني حٿ٨يَ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ًٰٗپ ٳِ ٷٔڄظو كظَ 

ٛڀَ حٿ٬َٜ ػڂ ٛٚىخ ًٷخٿض ٫ڀْټڂ رٸْخځ حٿڀْپ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 

أ ًىٌ ٷخ٫ي ًٷي ٫َٳض أڅ أكيٻڂ ّٸٌٽ رلٔزِ أڅ أٷْڂ ڃخ ٻظذ ٿِ ٙ ّي٫و ٳبڅ ڃَٝ ٷَ

 ًأنَ ٿو ًٿٺ

ًٓؤٿظيخ ٫ن حٿٌْځ حٿٌُ ّوظڀٲ ٳْو ڃن ٍڃ٠خڅ ٳٸخٿض ٕڅ أٌٛځ ٌّڃخ ڃن ٬ٗزخڅ أكذ  

اٿِ ڃن أڅ أٳ٤َ ٌّڃخ ڃن ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٳوَؿض ٳٔؤٿض حرن ٫ڄَ ًأرخ ىََّس ٳټپ ًحكي 

ڀڂ أ٫ڀڂ رٌحٹ ڃنخ ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ِّّي رن ڃنيڄخ ٷخٽ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

هڄَْ ٛخٿق حٿليّغ ٷخٽ أرِ ٫زي حهلل رن أرِ ڃٌَٓ ىٌ ه٤ؤ أه٤ؤ ٳْو ٬ٗزش ىٌ ٫زي حهلل 

 رن أرِ ٷْْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ  - 

ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٫خى ڃ٠َّخ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ڃٔلو رْيه ًٷخٽ9

أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًحٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ ٳڀڄخ -

ڃَٝ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو ٷخٿض ٫خث٘ش أهٌص رْيه ٳٌىزض ٕٷٌٽ ٳخنظ٩ِ ّيه ًٷخٽ حٿڀيڂ 

 حٯٴَ ٿِ ًحؿ٬ڀنِ ٳِ حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ.

كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رټَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

كٴٚ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ڃخ ّٸ٤٪ حٿٜٚس ٷخٽ ٳٸڀنخ حٿلڄخٍ ًحٿڄَأس 

 ٷخٽ ٳٸخٿض ٫خث٘ش اڅ حٿڄَأس اًح ًحٿيحرش ٌٓحء؟؟
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ٿٸي ٍأّظنِ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ظَٟش ٻخ٫ظَحٝ حٿـنخُس ًىٌ -

 ٬ٗزش رْنو ًرْن حٿٸزڀش ٳْڄخ أ٧ن. ّٜڀِ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن حٌٕٓى ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٻْٲ ٻخڅ ّٜن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

 ٻخڅ ّټٌڅ ٳِ ڃينش أىڀو ٳبًح ك٠َص حٿٜٚس هَؽ ٳٜڀَ.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ارَحىْڂ ّليع ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ؿنزخ ٳؤٍحى أڅ ّنخځ أً ّؤٻپ طٌٟؤ.-

٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ  - 

ارَحىْڂ أڅ ٫ڀٸڄش ًَّٗق رن أ٣ٍخس ٻخنخ ٫ني ٫خث٘ش ٳٸخٽ أكيىڄخ ٓڀيخ ٫ن حٿٸزڀش ٿڀٜخثڂ 

 ٳٸخٽ أكيىڄخ ٙ أٍٳغ ٫ني أځ حٿڄئڃنْن ٳٸخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ًّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ ًٻخڅ أڃڀټټڂ -

 ٍٗرو.

ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫ڄخٍس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 

 رن ٫ڄَْ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ًٿي حٿَؿپ ڃن ٻٔزو ڃن أ٣ْذ ٻٔزو ٳټڀٌح ڃن أڃٌحٿيڂ ىنْجخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٗيخد  - 

رخ رټَ ىهپ ٫ڀْيخ ٫ًنيىخ ؿخٍّظخڅ ط٠َرخڅ ريٳْن ٳخنظيَىڄخ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ أ

 أرٌ رټَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ى٫ين ٳبڅ ٿټپ ٷٌځ ٫ْيح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤنخ حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 ْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي.أنيخ ٻخنض طٰظٔپ ىِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق  - 

حرن ىخنت ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ٻنض أط٬َٵ حٿ٬َٵ ًأنخ كخثٞ ٳْؤهٌه ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ْ٪ ٳڄو كْغ ٻخڅ ٳڄِ ًأَٗد ڃن حٗنخء ٳْؤهٌه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 ٳ٠ْ٪ ٳڄو كْغ ٻخڅ ٳڄِ ًأنخ كخثٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃَْٰس ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 ڃخ ٍأّظو ٻخڅ ّٴ٠پ ٿْڀش ٫ڀَ ٿْڀش.-

لڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 
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ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿَؿپ ّز٬غ رييّو ىپ ّڄٔٺ 

 ٫ڄخ ّڄٔٺ ٫نو حٿڄلَځ ٷخٽ9

ٳٔڄ٬ض ٌٛص ّيّيخ ڃن ًٍحء حٿلـخد ػڂ ٷخٿض ٷي ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل -

 ء.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ َّٓپ رين ػڂ ٙ ّلَځ ڃنو ِٗ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ  - 

٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ ٫ن ٫ڄش ٿو ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ّظْڂ ٳِ كـَىخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٷخٽ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اڅ أ٣ْذ ڃخ أٻپ حٿَؿپ ڃن ٻٔزو ًاڅ ًٿيه ڃن ٻٔزو.-

ِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ رټخٍ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن ًىذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

حٿٜن٬خنِ ٳٌٻَ كيّؼخ ٷخٽ ًٓڄ٬ض حرن أرِ ڃڀْټش ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن كٌٓذ ٫ٌد ٷخٿض ٳٸڀض أٍأّض ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ّلخٓذ كٔخرخ َّْٔح ٷخٽ انڄخ ًحٻڂ -

 ٫ٌد.حٿ٬َٝ ًٿټن ڃن نٌٷٖ حٿلٔخد 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

اًح حٗظټَ أكي ڃٔلو رْڄْنو ػڂ ٷخٽ أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًحٗٲ ًأنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء -

 اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٿڄخ أنِٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حّٓخص آّخص حٿَرخ ڃن آهَ ٌٍٓس حٿزٸَس ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأىن ٫ڀْنخ ػڂ كَځ حٿظـخٍس ٳِ حٿوڄَ.

ِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸَأ ٳِ ِٗء ڃن ٛٚس حٿڀْپ ؿخٿٔخ كظَ ىهپ -

 ٳِ حٿٔن ًٻخڅ اًح رٸْض ٫ڀْو ػٚػٌڅ آّش أً أٍر٬ٌڅ ٷخځ ٳٸَأىخ ػڂ ٓـي.

ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ  - 

٫خرْ رن ٍر٬ْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ٓؤٿنخىخ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ 

 طئٻپ ٿلٌځ حٕٟخكِ ر٬ي ػٚع ٳٸخٿض9

ڃخ ٷخٿو اٙ ٳِ ٫خځ ؿخ٩ حٿنخّ ٳْو ٳؤٍحى أڅ ٬٤ّڂ حٿٰنِ حٿٴٸَْ ًٷي ٻنخ نَٳ٪ حٿټَح٩ -

٤َٻڂ اٿَ ًٿٺ ٷخٽ ٳ٠لټض ًٷخٿض9 ڃخ ٗز٪ آٽ ٳنؤٻڀيخ ر٬ي هڄْ ٫َ٘س ٷڀض ٳڄخ حٟ

 ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هزِ ڃؤىًځ ػٚع ٿْخٽ كظَ ٿلٶ رخهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش  - 
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 ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ن حٌٕٓىّن حٿظڄَ ًحٿڄخء.طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٗز٬نخ ڃ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن حٕٷڄَ ٫ن  - 

أرِ كٌّٴش ٍؿپ ڃن أٛلخد ٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ًىزض أكټِ حڃَأس أً ٍؿٚ ٫ني 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 كټْض أكيح ًأڅ ٿِ ٻٌح ًٻٌح أ٨٫ڂ ًٿٺ. ڃخ أكذ اڅ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن  - 

كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش أّزخَٗ حٿٜخثڂ ٬ّنِ حڃَأطو ٷخٿض 

 ٛخثڂ ٷخٿض9 ٙ ٷڀض أٿْْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٻخڅ ّزخَٗ ًىٌ

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃڀټټڂ ٍٗرو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن كي - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش كيػظو9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ٌّٜځ ڃن ٗيَ ڃن حٿٔنش أٻؼَ ڃن ْٛخڃو ڃن -

ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٫ِ ٬ٗزخڅ ٳبنو ٻخڅ ٌّٜځ ٬ٗزخڅ ٻڀو ًٻخڅ ّٸٌٽ هًٌح ڃن حٿ٬ڄپ 

ًؿپ ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح ٳبنو ٻخڅ أكذ حٿٜٚس اٿْو ڃخ ىحًځ ٫ڀْيخ ًاڅ ٷپ ًٻخڅ اًح ٛڀَ 

 ٛٚس ّيحًځ ٫ڀْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٍٻ٬ظْن رْن حٿنيحء ًحٗٷخڃش ڃن ٛٚس حٿٜزق.ٻخڅ ّٜڀِ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ أهزَنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ىپ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٷي ًىٌ ؿنذ ٷخٿض9

 ن٬ڂ ًّظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.-

ٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٤٫خء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخ - 

حٿوَحٓخنِ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٌّځ ٫َٳش ًىِ ٛخثڄش ًحٿڄخء 

َّٕ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ٿيخ ٫زي حٿَكڄن أٳ٤َُ ٳٸخٿض أٳ٤َ ًٷي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 اڅ ٌٛځ ٌّځ ٫َٳش ّټٴَ حٿ٬خځ حٿٌُ ٷزڀو.-

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي ح - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9
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ٍأّظٺ ٳِ حٿڄنخځ ڃَطْن اًح ٍؿپ ّلڄڀٺ ٳِ َٓٷش ڃن كََّ ٳْٸٌٽ ىٌه حڃَأطٺ ٳؤٻ٘ٲ -

 ٫نيخ ٳبًح ىِ أنض ٳؤٷٌٽ اڅ ّٺ ىٌح ڃن ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ّڄ٠و.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ كخُځ كيػنخ  - 

٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿيخى ٫ن أرِ رټَ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ أځ كزْزش رنض ؿلٖ 

ٻخنض طلض ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًأنيخ حٓظل٠ْض ٳٚ ط٤يَ ٳٌٻَ ٗؤنيخ ٿٌَٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ل٠ْش ًٿټنيخ ٍٻ٠ش ڃن حٿَكڂ ٳڀظن٨َ ٷيٍ ٷَثيخ حٿظِ ٻخنض طلْٞ ٿو ٳڀظظَٹ ٿْٔض رخٿ-

 حٿٜٚس ػڂ ٿظن٨َ ڃخ ر٬ي ًٿٺ ٳڀظٰظٔپ ٫ني ٻپ ٛٚس ًٿظٜپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل  - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ 

 اًح ٍأٍ حٿڄ٤َ ٷخٽ9

 حٿڀيڂ حؿ٬ڀو ْٛزخ ىنْجخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫خٛڂ  - 

٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ًأرِ كْٜن ٫ن ّلَْ رن ًػخد ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش 

 خٿض٫9ن ًطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ

 ڃن ٻپ حٿڀْپ ٷي أًطَ ٤ًٓو ًآهَه ًأًٿو ٳخنظيَ ًطَه اٿَ حٿٔلَ كظَ ڃخص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٗيخد ٫ن  - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض حهظٜڂ ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ ٫ًزي رن ُڃ٬ش اٿَ ٌٍٓٽ حهلل 

َِ أنو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٬ٓي ّ خ ٌٍٓٽ حهلل حرن أهِ ٫ظزش رن أرِ ًٷخٙ ٫يي اٿ

حرنو حن٨َ اٿَ ٗزيو ًٷخٽ ٫زي رن ُڃ٬ش ىٌح أهِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٿي ٫ڀَ ٳَحٕ أرِ ٳن٨َ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٗزيو ٳَأٍ ٗزيخ رْنخ ر٬ظزش ٳٸخٽ9

ّخ ٌٓىس حرنش ُڃ٬ش ىٌ ٿٺ ّخ ٫زي رن ُڃ٬ش حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ ًحكظـزِ ڃنو -

 ٷخٿض ٳڀڂ َّ ٌٓىس ٷ٢.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴخًُ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن  - 

 حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّز٬غ رخٿييُ ػڂ ٙ ّٜن٪ ڃخ ّٜن٪ حٿڄلَځ.-

رن أٌّد ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ  - 

 حٿـڄلِ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٙ ّزٸَ ر٬يُ ڃن حٿنزٌس ِٗء اٙ حٿڄزَ٘حص ٷخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ حٿڄزَ٘حص ٷخٽ -

ّلَْ رن  حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿَؿپ أً ُطٍَ ٿو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٷي ٓڄ٬ض ڃن

 أٌّد

 أڃٚه ٫ڀْنخ اڃٚء ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن حٿـڄلِ ڃؼڀو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃًَحڅ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن  - 

 ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حٿڄخء ٻنض حٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًانخ ٿـنزخڅ ًٿټن -

 ٙ ّـنذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حرن َّْٓن  - 

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻَه حٿٜٚس ٳِ ڃٚكٲ حٿنٔخء ٷخٽ ٷظخىس ًكيػنِ اڃخ ٷخٽ 

 ٻؼَْ ًاڃخ ٷخٽ ٫زي ٍرو ٗٺ ىڄخځ ٫ن أرِ ٫ْخٝ ٫ن ٫خث٘ش9

ڀڂ ٛڀَ ٫ًڀْو ڃ١َ ڃن ٌٛٱ ٿ٬خث٘ش ٫ڀْيخ ر٠٬و ٫ًڀْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 ر٠٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ  - 

 رن ُّي ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ًح أٓخءًح حٓظٰٴًَح.حٿڀيڂ حؿ٬ڀنِ ڃن حٿٌّن أكٔنٌح ًحٓظزًَ٘ح ًا-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي  - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٓزٸنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔزٸظو.-

رَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ حٿټَڃخنِ كٔخڅ رن ا - 

٬ْٓي رن ڃًَٔٵ ٫ن ٌّٓٲ رن أرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن أرِ رَىس ٷخٽ 

أطْض ٫خث٘ش ٳٸڀض ّخ أڃظخه كيػْنِ ْٗجخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿ٤َْ طـَُ رٸيٍ ًٻخڅ ٬ّـزو حٿٴخٽ حٿلٔن9-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٤٫خء رن كيػنخ ٫زي  - 

 حٿٔخثذ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ٷْْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٜش ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ -

 ڃلَځ.

ػنخ ٷظخىس ٷخٽ كيػظنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كي - 

 ڃ٬خًس حٿ٬يًّش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃَڅ أًُحؿټن أڅ ّٰٔڀٌح ٫نيڂ أػَ حٿوٚء ًحٿزٌٽ ٳؤنِ أٓظلِ أڅ آڃَىڂ رٌٿٺ اڅ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٴ٬ڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ًن٬ڄخڅ  - 

 ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أً أكيىڄخ

ڃخ ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔڀڄخ ڃن ٿ٬نش طٌٻَ ًٙ حنظٸڂ ٿنٴٔو ْٗجخ ّئطَ -

اٿْو اٙ أڅ طنظيٺ كَڃخص حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ َٟد رْيه ْٗجخ ٷ٢ اٙ أڅ ٠َّد ريخ ٳِ 
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حٿنخّ ڃنو ًٙ هَِْ رْن ٓزْپ حهلل ًٙ ٓجپ ْٗجخ ٷ٢ ٳڄن٬و اٙ أڅ ّٔؤٽ ڃؤػڄخ ٳبنو ٻخڅ أر٬ي 

أڃَّن ٷ٢ اٙ حهظخٍ أَّٔىڄخ ًٻخڅ اًح ٻخڅ كيّغ ٫يي رـزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ّيحٍٓو ٻخڅ 

 أؿٌى رخٿوَْ ڃن حٿَّق حٿڄَٓڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنِ ٓڀْڂ رن أه٠َ ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ٌڅ  - 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخنض ٫نينخ أځ ٓڀڄش ٷخٽ كيػنِ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أځ ڃلڄي حڃَأس أرْو 

ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ؿنق حٿڀْپ ٷخٿض ٳٌٻَص ْٗجخ ٛن٬و رْيه ٷخٿض ًؿ٬پ 

ٙ ّٴ٤ن ٕځ ٓڀڄش ٷخٿض ًؿ٬ڀض أًڃت اٿْو كظَ ٳ٤ن ٷخٿض أځ ٓڀڄش أىټٌح حٓڅ أڃخ ٻخنض 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحكيس ڃنخ ٫نيٹ أُ ٳِ هٚرش ٻڄخ أٍٍ ًٓزض ٫خث٘ش ًؿ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل

 ّنيخىخ ٳظؤرَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٓزْيخ ٳٔزظيخ كظَ ٯڀزظيخ ٳخن٤ڀٸض أځ ٓڀڄش اٿَ ٫ڀِ ًٳخ٣ڄش ٳٸخٿض اڅ ٫خث٘ش ٓزظيخ -

ًٷخٿض ٿټڂ ًٷخٿض ٿټڂ ٳٸخٽ ٫ڀِ ٿٴخ٣ڄش حًىزِ ٳٸٌٿِ اڅ ٫خث٘ش ٷخٿض ٿنخ ًٷخٿض ٿنخ ٳؤطظو 

ًٓڀڂ9 انيخ كزش أرْٺ ًٍد حٿټ٬زش ٳَؿ٬ض  ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

اٿَ ٫ڀِ ٳٌٻَص ٿو حٿٌُ ٷخٽ ٿيخ ٳٸخٽ أڃخ ٻٴخٹ اٙ أڅ ٷخٿض ٿنخ ٫خث٘ش ًٷخٿض ٿنخ كظَ 

 أطظٺ ٳخ٣ڄش ٳٸڀض ٿيخ انيخ كزش أرْٺ ًٍد حٿټ٬زش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أُىَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٷخٽ أنزؤنِ ٫ڀِ رن ُّي  - 

 ڄي حڃَأس أرْو ٷخٿض ًٻخنض طَٰ٘ ٫خث٘ش ٷخٿض٫9ن أځ ڃل

ٻخنض ٫نينخ ُّنذ رنض ؿلٖ ٳٌٻَ نلٌ كيّغ ٓڀْڂ رن أه٠َ اٙ أڅ ٓڀْڄخ ٷخٽ أځ -

 ٓڀڄش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫ؼڄخڅ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني اكَحڃو رؤ٣ْذ ڃخ أؿي. ٻنض أ٣ْذ ٌٍٓٽ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ حٿني٘ڀِ ٷخٽ كيػنخ ُّخى رن  - 

 ٫ٚٷش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ٳِ ٍڃ٠خڅ ًىٌ ٛخثڂ.-

٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أ٬ٗغ رن ٓڀْڂ أهزَنِ أنو ٓڄ٪  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

أرخه ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ 

حٿظْڄن ٳِ ٗؤنو ٻڀو ٳِ ٣يٌٍه ًطَؿڀو ًن٬ڀو ٷخٿض ػڂ ٓؤٿظو رخٿټٌٳش ٳٸخٽ حٿظْڄن رڄخ 

 حٓظ٤خ٩.

كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ - 

 ٫خث٘ش كيػظو9

أنيخ ٻخنض طٰظٔپ ىِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي َّٰٱ ٷزڀيخ -

 ًطَٰٱ ٷزڀو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ؼڄخڅ  - 

ّليع ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل  حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي رن أرِ رټَ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ9

 ٻپ ڃٔټَ كَحځ ًڃخ أٓټَ حٿٴَٵ ٳڄپء حٿټٲ ڃنو كَحځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ ٷخٽ كيػنِ  - 

حهلل  ڃلڄي رن ٫ڀِ ٷخٽ ٻخنض ٫خث٘ش طَيحڅ ٳٸْپ ٿيخ ڃخ ٿٺ ًٿڀيّن ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃخ ڃن ٫زي ٻخنض ٿو نْش ٳِ أىحء ىّنو اٙ ٻخڅ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ٌڅ ٳؤنخ أٿظڄْ ًٿٺ -

 حٿ٬ٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ رن  - 

ڃن حٕكِحد ىهپ  ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٳَ٭

حٿڄٰظٔپ ٿْٰظٔپ ٳـخء ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ أًٷي ٬ًٟظڂ حٿٔٚف ڃخ ٬ًٟنخ أٓڀلظنخ 

 ر٬ي حنيٞ؟؟ اٿَ رنِ ٷ٨َّش ٳٸخٿض ٫خث٘ش9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃن هڀپ حٿزخد ٷي ٫ٜذ ٍأٓو ڃن حٿٰزخٍ.-

ن ى٘خځ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ - 

 ٷخٿض

ٻنض أٍٷِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿ٬ْن ٳؤٟ٪ ّيُ ٫ڀَ ٛيٍه ًأٷٌٽ -

 حڃٔق حٿزؤّ ٍد حٿنخّ رْيٹ حٿ٘ٴخء ٙ ٻخٗٲ ٿو اٙ أنض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن  - 

ٿض ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٬ش ڃن ڃلڄي رن ٫زخى ٫ن ٫خث٘ش ٷخ

 ٛٚس حٿڀْپ

 ٙ اٿو اٙ أنض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٷخٽ ٫ٴخڅ  - 

كيػنخ كڄْي رن ىٚٽ ٫ن أرِ رَّيس ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳؤهَؿض اٿْنخ اُحٍح ٯڀ٨ْخ 

 ڃن حٿظِ ّي٫ٌڅ حٿڄڀزيس ٷخٽ ريِ طي٫ٌڅ ٳٸخٿض9ڃڄخ ٛن٪ رخٿْڄن ًٻٔخء 

 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزٞ ڃن ىٌّن حٿؼٌرْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن  - 

 ٫ټَڃش ٫ن ٫خث٘ش

ٳټخنض طٍَ ح٫ظټٴض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڃَأس ڃن أًُحؿو ڃٔظلخٟش -

 حٿٜٴَس ًحٿلڄَس ٳَرڄخ ٬ًٟنخ حٿ٤ٔض طلظيخ ًىِ طٜڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ حٿٔيُ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل حٿزيِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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َِ ڃن ٍڃ٠خڅ اٙ ٳِ ٬ٗزخڅ كظَ طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل - ڃخ ٻنض أٷ٠ِ ڃخ ّټٌڅ ٫ڀ

 ًٓڀڂ. ٫ڀْو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ ٷخٽ كيػنِ ػڄخڃش رن  - 

كِڅ حٿٸَُْ٘ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿنزٌْ ٳٸخٿض ٷيځ ًٳي ٫زي حٿٸْْ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٿِ ٓپ  ٳنيخىڂ أڅ ّنظزًٌح ٳِ حٿيرخء ًحٿنٸَْ ًحٿڄٸَْ ًحٿلنظڂ ًى٫ض ؿخٍّش كزْ٘ش ٳٸخٿض-

ىٌه ٳبنيخ ٻخنض طنزٌ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٸخء ڃن حٿڀْپ أًٻجو ًأ٫ڀٸو ٳبًح 

 أٛزق َٗد ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ّٞ ٷخٽ حًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطِ رخٿڄَ-

 ًحٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ ػخرض ٫ن ٗڄْٔش ٫ن ٫خث٘ش9 - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٿو ٳخ٫ظپ ر٬َْ ٿٜٴْش ًٳِ ارپ ُّنذ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ر٬َْح ٿٜٴْش ح٫ظپ ٳڀٌ أ٤٫ْظيخ ر٬َْح ٳ٠پ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل

ڃن ارڀٺ ٳٸخٿض أنخ أ٤٫ِ طڀٺ حٿْيٌىّش ٷخٽ ٳظَٻيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح 

حٿلـش ًحٿڄلَځ ٗيَّن أً ػٚػش ٙ ّؤطْيخ ٷخٿض كظَ ّجٔض ڃنو ًكٌٿض ََُّٓ ٷخٿض 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸزپ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳزْنڄخ أنخ ٌّڃخ رنٜٲ حٿنيخٍ اًح أنخ ر٨پ ٌٍٓ

كيػنْو كڄخى ٫ن ٗڄْٔش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٓڄ٬ظو ر٬ي ّليػو ٫ن ٗڄْٔش 

٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ر٬ي ٳِ كؾ أً ٫ڄَس ٷخٽ ًٙ أ٧نو اٙ 

 ٷخٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩.

خ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػن - 

 ٫خث٘ش9

أنيخ ؿ٬ڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَىس ٌٓىحء ڃن ٌٛٱ ٳٌٻَ ٌٓحىىخ ًرْخٟو -

 ٳڀزٔيخ ٳڀڄخ ٫َٵ ًؿي ٍّق حٿٌٜٱ ٷٌٳيخ ًٻخڅ ّلذ حٿَّق حٿ٤ْزش.

ْټش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀ - 

 ٷخٽ كيػنِ حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٚ ىٌه حّٓش ىٌ حٿٌُ أنِٽ ٫ڀْٺ حٿټظخد ڃنو آّخص -

ڃلټڄخص ىن أځ حٿټظخد ًأهَ ڃظ٘خريخص ٳؤڃخ حٿٌّن ٳِ ٷڀٌريڂ ُّٮ كظَ اًح ٳَ٭ ڃنيخ ٷخٽ 

 ٷي ٓڄخىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبًح ٍأّظڄٌىڂ ٳخكًٌٍىڂ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ رن كيػنخ ٫ز - 

٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ أرخ رټَ ٷخٽ ٿيخ ٳِ أُ ٌّځ ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ٳِ ٌّځ حٙػنْن ٳٸخٽ9

أػٌحد رْٞ ڃخ ٗخء حهلل انِ ٍٕؿٌ ٳْڄخ رْنِ ًرْن حٿڀْپ ٷخٽ ٳٴْڂ ٻٴنظڄٌه ٷخٿض ٳِ ػٚػش -

ٓلٌٿْش ّڄخنْش ٿْْ ٳْيخ ٷْڄٚ ًٙ ٫ڄخڃش ًٷخٽ أرٌ رټَ حن٨َُ ػٌرِ ىٌح ٳْو ٍى٩ 

٫ُٴَحڅ أً ڃ٘ٶ ٳخٯٔڀْو ًحؿ٬ڀِ ڃ٬و ػٌرْن آهَّن ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ّخ أرض ىٌ هڀٶ ٷخٽ9 

اڅ حٿلِ أكٶ رخٿـيّي ًانڄخ ىٌ ٿڀڄيڀش ًٻخڅ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ أ٤٫خىڂ كڀش كزَس 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ حٓظوَؿٌه ڃنيخ ٳټٴن ٳِ ػٚػش أػٌحد ٳؤىٍؽ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل

رْٞ ٷخٽ ٳؤهٌ ٫زي حهلل حٿلڀش ٳٸخٽ ٕٻٴنن نٴِٔ ٳِ ِٗء ڃْ ؿڀي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ر٬ي ًٿٺ ًحهلل ٙ أٻٴن نٴِٔ ٳِ ِٗء ڃن٬و حهلل ٫ِ ًؿپ نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًىٳن ٿْٚ ًڃخطض ٫خث٘ش ٳيٳنيخ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ًٓڀڂ أڅ ّټٴن ٳْو ٳڄخص ٿْڀش حٿؼٚػخء 

 ٿْٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن  - 

 ٗيحى ٫ن أرِ ٫ٌٍس ٷخٽ ًٻخڅ ٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫خث٘ش9

ٔخء ٫ن حٿلڄخڃخص ػڂ ٍهٚ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ حٿَؿخٽ ًحٿن-

 ٿڀَؿخٽ أڅ ّيهڀٌىخ ٳِ حٿڄآٍُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ؿ٬ڀظڄٌنخ رڄنِٿش حٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ٿٸي ٍأّظنِ ًأنخ طلض ٻٔخثِ رْن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 أٓنق رْن ّيّو كظَ أنٔپ ڃن طلض حٿٸ٤ْٴش حنٔٚٙ. ًٓڀڂ ًرْن حٿٸزڀش ٳؤٻَه أڅ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٳَٹ حٿڄنِ ڃن ػٌد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٌّىذ ٳْٜڀِ ٳْو.-

ْٚڅ ٷخٽ كيػنِ حٿڄٴ٠پ ٬ّنِ حرن ٳ٠خٿش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯ - 

ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن حٿيخى أڅ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٻخڅ ّليع ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٻخنض طٸٌٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ػڂ ح٤ٟـ٪ -

 ٫ڀَ ؿنزو حّٕڄن. 

ػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ حٿڄٴ٠پ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

أٌّد ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش حٕٓڀڄِ ٫ن ٫زي حهلل رن ىّنخٍ حٕٓڀڄِ ٫ن ٫ًَس ٫ن 

٫خث٘ش أنيخ أىيص أځ ٓنزڀش اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنخ ٳڀڂ طـيه ٳٸخٿض ٿيخ أڅ 

أڅ ّؤٻپ ٬٣خځ ح٫َٕحد ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نيَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ڃ٬ٺ ّخ أځ ٓنزڀش ٷخٿض ٿزنخ أىيّض ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٓټزِ أځ ٓنزڀش ٳٔټزض ٳٸخٽ نخًٿِ أرخ رټَ ٳٴ٬ڀض ٳٸخٽ حٓټزِ أځ 
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َ٘د ٷخٿض ٫خث٘ش ًٌٍٓٽ حهلل ٓنزڀش ٳٔټزض ٳنخًٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّ٘د ڃن ٿزن ًأرَىىخ ٫ڀَ حٿټزي ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٻنض كيػض أنٺ ٷي نيْض ٫ن ٬٣خځ ح٫َٕحد ٳٸخٽ9

ّخ ٫خث٘ش انيڂ ٿٌْٔح رخ٫َٕحد ىڂ أىپ رخىّظنخ ًنلن أىپ كخَٟطيڂ ًاًح ى٫ٌح أؿخرٌح -

 ٳڀٌْٔح رخ٫َٕحد.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ُّي ٫ن كيػنخ ٫ - 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 نيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حٿَكڄن  - 

ن ٷ١َ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ن كخُځ ٫ن ڃٔڀڂ ر

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اًح ًىذ أكيٻڂ اٿَ حٿٰخث٢ ٳڀٌْىذ ڃ٬و رؼٚػش أكـخٍ ّٔظ٤ْذ رين ٳبنين طـِة ٫نو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حٿَكڄن  - 

ن ٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ ر

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ حٿَؿپ ٿْيٍٹ رلٔن حٿوڀٶ ىٍؿش حٿٜخثڂ حٿٸخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ كيػنخ ٳڀْق رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٛخٿق  - 

ڃَص رن ٫ـٚڅ ًڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫زخى ٫ن ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش أ

 رـنخُس ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ أڅ طڄَ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄٔـي ٳزڀٰيخ أڅ ٷْپ ٳِ ًٿٺ ٳٸخٿض9

ڃخ أ٩َٓ حٿنخّ اٿَ حٿٸٌٽ ًحهلل ڃخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٓيْپ رن -

 ر٠ْخء اٙ ٳِ حٿڄٔـي.

رِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿن٠َ رن آڄخ٫ْپ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حرن أ - 

 ٿْڀَ ٫ن ٤٫خء ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ رخٿڄي ًّٰظٔپ رخٿٜخ٩.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫ټَڃش  - 

٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٷخٽ ريِ اڅ ٫خث٘ش ٷخٿض ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًٍىحء ٳخٓظٸزپ حٿٸزڀش ًر٢ٔ ّيّو ٳٸخٽ9ٳِ اُحٍ 

 حٿڀيڂ انڄخ أنخ رَ٘ ٳؤُ ٫زي ڃن ٫زخىٹ َٟرض أً آًّض ٳٚ ط٬خٷزنِ رو ٷخٽ ريِ ٳْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن  - 

ٳخٓظؤًنض حٿنزِ ٛڀَ حهلل حٿٸخٓڂ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخنض ٌٓىس حڃَأس ػز٤ش ػٸْڀش 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٴْٞ ڃن ؿڄ٪ ٷزپ أڅ طٸٲ ًٿٌىىص أنِ ٻنض حٓظؤًنظو ًأًڅ ٿِ.

 ًٻخڅ حٿٸخٓڂ ّټَه أڅ ّٴْٞ كظَ ّٸٲ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٻْٔخڅ ٷخٽ كيػظنِ ڃ٬خًس  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حٿ٬يًّش ٷخٿض ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٙ طٴنَ أڃظِ اٙ رخٿ٬٤ن ًحٿ٤خ٫ٌڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ؿزَ رن كزْذ ٫ن أځ  - 

 ٻڀؼٌځ رنض أرِ رټَ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀڄيخ ىٌح حٿي٫خء9

ڃخ ٫ڄڀض ڃنو ًڃخ ٿڂ أ٫ڀڂ حٿڀيڂ انِ أٓخٿٺ  حٿڀيڂ انِ أٓخٿٺ ڃن حٿوَْ ٻڀو ٫خؿڀو ًآؿڀو-

ڃن هَْ ڃخ ٓؤٿٺ ٫زيٹ ًنزْٺ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ٫خً ڃنو 

٫زيٹ ًنزْٺ حٿڀيڂ انِ أٓخٿٺ حٿـنش ًڃخ ٷَد اٿْيخ ڃن ٷٌٽ أً ٫ڄپ ًأٓخٿٺ أڅ طـ٬پ ٻپ 

 ٷ٠خء طٸ٠ْو ٿِ هَْح.

خٽ كيػنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ نٌٳپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷ - 

 رن أرِ ٫ٸَد ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش9

ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٔخڃ٪ ٫نيه حٿ٬َ٘ ٷخٿض ٻخڅ أرٰٞ حٿليّغ -

 اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 ٫9ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ أكينخ اًح كخٟض أڅ طؤطٍِ ػڂ ّزخَٗىخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٸِزڀنِ ٳٸڀض انِ ٛخثڄش ٷخٽ ًأنخ ٛ- خثڂ ٷخٿض أىٌٍ اٿ

َِ ٳٸَزڀنِ.  ٳخىٌٍ اٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٿض ٫خث٘ش  - 

 ٷڀض9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل اًح ريٿض حٍٕٝ ٯَْ حٍٕٝ ًحٿٔڄٌحص ًرًَُح هلل حٿٌحكي حٿٸيخٍ أّن -

 حٿنخّ ٌّڃجٌ ٷخٽ ٫ڀَ حٿَٜح١.

٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ أرٌ رټَ رن كٴٚ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

ٓڄ٬ض ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ڃخ طٸٌٿٌڅ ّٸ٤٪ حٿٜٚس ٷخٽ ّٸٌٿٌڅ ّٸ٤٪ 

 حٿٜٚس حٿڄَأس ًحٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ٷخٿض9

 ٿٸي ٍأّظنِ ڃ٬ظَٟش رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخ٫ظَحٝ حٿـنخُس.-

كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رٸظپ ًُ حٿ٤ٴْظْن ٳبنو ّڀظڄْ حٿزَٜ ًّْٜذ -

 حٿلزپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ رن  - 

خث٘ش ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش طَؿِ ڃن ط٘خء ڃنين ًطئًُ اٿْٺ ٫ًَس ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٿض ٫

 ڃن ط٘خء ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

 ڃخ أٍٍ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ اٙ ّٔخ٩ٍ ٿٺ ٳِ ىٌحٹ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 حٌٕٓى رن ِّّي ًڃًَٔٵ ّٸٌٙڅ ن٘يي ٫ڀَ ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيُ ٳِ ٌّځ اٙ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ.ڃخ ٻخڅ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن  - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ىهپ ٫ڀْنخ أرٌ رټَ ٳِ ٌّځ ٫ْي ٫ًنينخ ؿخٍّظخڅ طٌٻَحڅ ٌّځ 

ًحٿوٍِؽ ٳٸخٽ أرٌ رټَ ٫زخى حهلل أڃِڃٌٍ حٿ٤ْ٘خڅ ٫زخى ر٬خع ٌّځ ٷظپ ٳْو ٛنخىّي حًّٕ 

حهلل أڃِڃٌٍ حٿ٤ْ٘خڅ ٫زخى حهلل أڃِڃٌٍ حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٿيخ ػٚػخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 ّخ أرخ رټَ اڅ ٿټپ ٷٌځ ٫ْيح ًاڅ حٿٌْځ ٫ْينخ.-

٫ن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن كْٜن رن ٫زي حٿَكڄن  - 

رن ٷْْ ٫ن ڃلڄي رن ح٬ٕٗغ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض رْنخ أنخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح 

حٓظؤًڅ ٍؿپ ڃن حٿْيٌى ٳؤًڅ ٿو ٳٸخٽ حٿٔخځ ٫ڀْٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْٺ 

ٳيڄڄض أڅ أطټڀڂ ٷخٿض ػڂ ىهپ حٿؼخنْش ٳٸخٽ ڃؼپ ًٿٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ض ػڂ ىهپ حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ حٿٔخځ ٫ڀْٺ ٷخٿض ٳٸڀض رپ حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ًٯ٠ذ حهلل ٫ًڀْٺ ٷخٿ

اهٌحڅ حٿٸَىس ًحٿونخَُّ أطلٌْڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ ٙ ّلْو رو حهلل ٷخٿض 

َِ ٳٸخٽ ڃو  ٳن٨َ اٿ

اڅ حهلل ٙ ّلذ ًحٿٴلٖ ًٙ حٿظٴلٖ ٷخٿٌح ٷٌٙ ٳَىىنخ ٫ڀْيڂ ٳڀڂ ٠َّنخ ْٗجخ ًٿِڃيڂ اٿَ -

ٌځ حٿٸْخڃش انيڂ ٙ ّلٔيًنخ ٫ڀَ ِٗء ٻڄخ ّلٔيًنخ ٫ڀَ ٌّځ حٿـڄ٬ش حٿظِ ىيحنخ حهلل ٿيخ ّ

 ًٟڀٌح ٫نيخ ٫ًڀَ حٿٸزڀش حٿظِ ىيحنخ حهلل ٿيخ ًٟڀٌح ٫نيخ ٫ًڀَ ٷٌٿنخ هڀٲ حٗڃخځ آڃْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9حٿلـزِ ٫ن أڃو ٛ

َِ ًأنخ كخثٞ ٳْٸَأ حٿٸَآڅ.-  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظټت ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٫ٌڅ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَس ٫ن  - 

ٿيڂ ٛزش  ٫خث٘ش ٷخٿض أطظنِ رََّس طٔظ٬ْننِ ٳِ ڃټخطزظيخ ٳٸڀض ٿيخ اڅ ٗخء ڃٌحٿْٺ ٛززض

ًحكيس ًأ٫ظٸظٺ ٳخٓظؤڃَص ڃٌحٿْيخ ٳٸخٿٌح ٙ اٙ أڅ ط٘ظ١َ ٿنخ حٿٌٙء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٗظَّيخ ٳبنڄخ حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ  - 
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رخ٩ أٍٟخ ٿو ڃن ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ رؤٍر٬ْن أٿٲ  ٫ن أځ رټَ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ

ىّنخٍ ٳٸٔڄو ٳِ ٳٸَحء رنِ ُىَس ًٳِ ًُ حٿلخؿش ڃن حٿنخّ ًٳِ أڃيخص حٿڄئڃنْن ٷخٽ 

حٿڄٌٍٔ ٳيهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش رنْٜزيخ ڃن ًٿٺ ٳٸخٿض ڃن أٍٓپ ريٌح ٷڀض ٫زي حٿَكڄن رن 

 ٫ٌٱ ٳٸخٿض اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 يُ اٙ حٿٜخرًَڅ ٓٸَ حهلل حرن ٫ٌٱ ڃن ٓڀٔزْپ حٿـنش.ٙ ّلن ٫ڀْټڂ ر٬-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػظنخ أځ رټَ أڅ  - 

٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ رخ٩ أٍٟخ ٿو ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ ٷخٿض أڃخ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ڂ ر٬يُ اٙ حٿٜخرًَڅ.ّٸٌٽ ٙ ّلنخ ٫ڀْټ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حٕٗـ٬ِ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ  - 

 ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٿٸي ٍأّظنِ أكض حٿڄنِ ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

حىْڂ ٫ن ىڄخځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٳَٻو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ كظَ ّنٴن ػڂ ّٸٌځ ٳْٜڀِ ًٙ ّظٌٟؤ.-

ُّي رن ؿي٫خڅ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٗٸْٶ ٫ن ٫ڀِ رن - 

 ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اًح ؿخًُ حٿوظخڅ حٿوظخڅ ٳٸي ًؿذ حٿٰٔپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كټْڂ رن ؿزَْ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أرِ رټَ  ڃخ ٍأّض أكيح ٻخڅ أٗي ط٬ـْٚ ٿڀ٨يَ ڃن-

 ًٙ ٫ڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃَْٰس رن ُّخى ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّئهَ حٿ٨يَ ٬ًّـپ حٿ٬َٜ ًّئهَ حٿڄَٰد ٬ًّـپ حٿ٬٘خء ٳِ حٿٔٴَ.-

٪ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَحڅ حٿلـزِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ - 

 ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ أكپ آڄِ ًكَځ ٻنْظِ ًڃخ كَځ ٻنْظِ ًأكپ آڄِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿ٬ڄَُ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ًزي  - 
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 ٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂحٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث

 أٿلي ٿو ٿلي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زْي حهلل رن حٿٌٿْي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زْي رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ڃٌص حٿٴـؤس ٳٸخٽ9

 ٍحكش ٿڀڄئڃن ًأهٌس أٓٲ ٿڀٴخؿَ.-

يػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

ٷخٿض ؿخءص ٳظخس اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرِ ًُؿنِ 

حرن أهْو َّٳ٪ رِ هْٔٔظو؟؟ ٳـ٬پ حٕڃَ اٿْيخ ٷخٿض ٳبنِ ٷي أؿِص ڃخ ٛن٪ أرِ ًٿټن 

 ٕڃَ ِٗء.أٍىص أڅ ط٬ڀڂ حٿنٔخء أڅ ٿْْ ٿٔرخء ڃن ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٷخٿض ٿڄخ نِٿض ًأنٌٍ  - 

 ٫َْ٘طٺ حٕٷَرْن ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ّخ ٳخ٣ڄش رنض ڃلڄي ّخ ٛٴْش رنض ٫زي حٿڄ٤ڀذ ّخ رنِ ٫زي حٿ٤ڀذ ٙ أڃڀٺ ٿټڂ ڃن حهلل -

 ْٗجخ ٓڀٌنِ ڃن ڃخٿِ ڃخ ٗجظڂ.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض كيػ - 

 ڃن كيػٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ٷخثڄخ ٳٚ طٜيٷو

 ڃخ رخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڄخ ڃنٌ أنِٽ ٫ڀْو حٿٸَآڅ.-

ي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ز - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أً أرِ ىََّس9

 أٿلي ٿو ٿلي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زْي حهلل رن حٿٌٿْي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زْي رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ڃٌص حٿٴـؤس ٳٸخٽ9

 ٿڀٴخؿَ.ٍحكش ٿڀڄئڃن ًأهٌس أٓٲ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن ٫خث٘ش  - 

ٷخٿض ؿخءص ٳظخس اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرِ ًُؿنِ 

حرن أهْو َّٳ٪ رِ هْٔٔظو؟؟ ٳـ٬پ حٕڃَ اٿْيخ ٷخٿض ٳبنِ ٷي أؿِص ڃخ ٛن٪ أرِ ًٿټن 

 ڂ حٿنٔخء أڅ ٿْْ ٿٔرخء ڃن حٕڃَ ِٗء.أٍىص أڅ ط٬ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٷخٿض ٿڄخ نِٿض ًأنٌٍ  - 

 ٫َْ٘طٺ حٕٷَرْن ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ّخ ٳخ٣ڄش رنض ڃلڄي ّخ ٛٴْش رنض ٫زي حٿڄ٤ڀذ ّخ رنِ ٫زي حٿ٤ڀذ ٙ أڃڀٺ ٿټڂ ڃن حهلل -

 ٌنِ ڃن ڃخٿِ ڃخ ٗجظڂ.ْٗجخ ٓڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض  - 

 ڃن كيػٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ٷخثڄخ ٳٚ طٜيٷو
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 ڃخ رخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڄخ ڃنٌ أنِٽ ٫ڀْو حٿٸَآڅ.-

يػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أً أرِ ىََّس9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلَ رټزْ٘ن ٓڄْنْن ٨٫ْڄْنخ أڃڀلْن أٷَنْن -

 ڃٌؿؤّن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ِّّي رن ُّخى رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٫زي  - 

 رْ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9حٿَكڄن رن ٫خ

 اڅ ٻنخ ٿنَٳ٪ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټَح٩ ٳْؤٻڀو ر٬ي ٗيَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ حٿَْٰٜحء  - 

 ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ش ٿييڃض حٿټ٬زش ًٿزنْنخىخ ًٿـ٬ڀض ٿيخ رخرْن رخرخ ّيهپ حٿنخّ ڃنو ًرخرخ ٿٌ ٻخڅ ٫نينخ ٬ٓ-

ّوَؿٌڅ ڃنو ٷخٿض ٳڀڄخ ًٿِ حٿِرَْ ىيڃيخ ٳـ٬پ ٿيخ رخرْن ٷخٿض ٳټخنض ٻٌٿٺ ٳڀڄخ ٧يَ 

 حٿلـخؽ ٫ڀْو ىيڃيخ ًأ٫خى رنخءىخ حًٕٽ.

كٌّٴش أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن حٕٷڄَ ٫ن أرِ  - 

٫خث٘ش كټض حڃَأس ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَص ٷَٜىخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٷي حٯظزظيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن حٕٷڄَ ٫ن أرِ كٌّٴش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أنيخ كټض حڃَأس ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أكذ أنِ كټْض أكيح ًاڅ ٿِ ٻٌح ًٻٌح. ڃخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٬ّنِ حرن أرِ ػخرض ٫ن  - 

٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض َٓٵ ٿِ ػٌد ٳـ٬ڀض أى٫ٌ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ

 ٙ طٔنـِ ٫نو.-

ٍَ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ڃَس أه - 

 ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش أنو َٓٵ ػٌد ٿيخ ٳي٫ض ٫ڀَ ٛخكزيخ ٳٸخٽ9

 ٙ طٔنـِ ٫نو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫خٛڂ رن أرِ حٿنـٌى ٫ن ٍُ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 

 أڃش ًٙ ٗخس ًٙ ڃخ طَٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىّنخٍح ًٙ ىٍىڄخ ًٙ ٫زيح ًٙ-

 ر٬َْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن حٕٛزيخنِ ٫ن ڃـخىي رن  - 
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ًٍىحڅ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ڃٌٿَ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷ٪ ڃن نوڀش 

 ٳڄخص ًطَٹ ْٗجخ ًٿڂ ّي٩ ًٿيح ًٙ كڄْڄخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٌح ڃَْحػو ٍؿٚ ڃن أىپ ٷَّظو.أ٤٫-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 حٌٕٓى ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٷخٽ حٿلخثٞ طٸ٠ِ حٿڄنخٓٺ ٻڀيخ اٙ حٿ٤ٌحٱ رخٿزْض.-

٫ْپ رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ - 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض هَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫نيُ ًىٌ ٷََّ حٿ٬ْن ٣ْذ حٿنٴْ 

َِ ًىٌ كِّن ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ هَؿض ڃن ٫نيُ ًأنض ٷََّ حٿ٬ْن  ػڂ ٍؿ٪ اٿ

 ٣ْذ حٿنٴْ  ًٍؿ٬ض ًأنض كِّن ٳٸخٽ9

 نِ أهخٱ أڅ أٻٌڅ أط٬زض أڃظِ ڃن ر٬يُ.انِ ىهڀض حٿټ٬زش ًًىىص أنِ ٿڂ أٻن ٳ٬ڀض أ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀْڂ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حطٸٌح حٿنخٍ ٿٌ ر٘ٶ طڄَس.-

ػڄخڃش رن كِڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ كيػنخ  - 

ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿنزٌْ ٳٸخٿض ىٌه هخىځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀيخ ٿـخٍّش 

 كزْ٘ش ٳٸخٿض ٻنض أنزٌ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٳِ ٓٸخء ٫٘خء ٳؤًٻجو ٳبًح أٛزق َٗد ڃنو.-

ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ ٫ن ٫ًَس ٫ - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 طٜڀِ حٿڄٔظلخٟش ًاڅ ٷ٤َ حٿيځ ٫ڀَ حٿلَْٜ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ن ڃ٬ٜذ ٫ن  - 

ْٗزش ٫ن ٣ڀٶ رن كزْذ ٫ن حرن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

س ٷٚ حٿ٘خٍد ًا٫ٴخء حٿڀلْش ًحٿٌٔحٹ ًحٓظن٘خٵ رخٿڄخء ًٷٚ ح٧ٕٴخٍ ٫َ٘ ڃن حٿٴ٤َ-

ًٯٔپ حٿزَحؿڂ ًنظٲ حٗر٢ ًكپ حٿ٬خنش ًحنظٸخٙ حٿڄخء ٬ّنِ حٗٓظنـخء ٷخٽ ُٻَّخ ٷخٽ 

 ڃ٬ٜذ ًنْٔض حٿ٬خَٗس اٙ أڅ طټٌڅ حٿڄ٠ڄ٠ش.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ًٓٴْخڅ ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ٻنض أٿٸَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٔلَ اٙ ًىٌ ٫نيُ نخثڄخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڄًَ رن ٌّٓي حٿؼٸٴِ ٫ن ٫خث٘ش رنض  - 

 ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9
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وَؿن ڃ٬و ٫ڀْين حٿ٠ڄخى ّٰظٔڀن ٳْو ٬ًَّٷن ٙ ٻن أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ-

 ّنيخىن ٫نو ڃلٚص ًٙ ڃلَڃخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن هخٿي رن أرِ  - 

 حٿٜڀض ٫ن ٫َحٹ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٷي ٳ٬ڀٌىخ حٓظٸزڀٌح رڄٸ٬يطِ حٿٸزڀش.-

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن ٫زْي رن ٫زي حهلل ك - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ًڀْو

 ڃ١َ ر٠٬و ٫ڀْيخ ًىِ كخثٞ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض - 

ًٓڀڂ اًح ٍأٍ نخٗجخ حكڄَ ًؿيو ٳبًح ڃ٤َص ٷخٽ حٿڀيڂ ْٛزخ  ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ىنْجخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أّڄن رن نخرپ ٫ن حڃَأس ڃن ٷَّٖ ّٸخٽ ٿيخ  - 

 أځ ٻڀؼٌځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٫ڀْټڂ رخٿزْٰٞ حٿنخٳ٪ حٿظڀزْن ٬ّنِ حٿلٌٔ ٷخٿض ًٻخڅ ٍٓ-

 حٗظټَ أكي ڃن أىڀو ٿڂ طِٽ حٿزَڃش ٫ڀَ حٿنخٍ كظَ ّڀٸَ أكي ٣َٳْو ٬ّنِ ّزَأ أً ّڄٌص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٫ٸْپ ٫ن ريْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض  - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٗٴخء ڃن ٻپ ىحء اٙ ڃن حٿٔخځ ٬ّنِ حٿڄٌص ًحٿلزش ٫ڀْټڂ رخٿلزش حٿٌٔىحء ٳخڅ ٳْيخ -

 حٿٌٔىحء حٿٌ٘نِْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ًڃ٬َٔ ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أڃَىخ أڅ طٔظَٷِ ڃن حٿ٬ْن.-

نخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّٸَأ آّش ٳٸخٽ9

 ٍكڄو حهلل ٿٸي ًٻَنِ آّش ٻنض أنْٔظيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن رَى ٫ن ٫زخىس رن نِٔ ٫ن  - 

 ٯ٠ْٲ رن حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٍرڄخ أًطَ ٷزپ أڅ ّنخځ ًٍرڄخ أًطَ ر٬ي أڅ ّنخځ ًٍرڄخ حٯظٔپ ٷزپ أڅ ّنخځ ًٍرڄخ نخځ ٷزپ -

 أڅ ّٰظٔپ ڃن حٿـنخرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن َّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٽ ٷڀض ٿيخ9

ض ن٬ڂ ٬َٗ ٫زي حهلل رن ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًَُّ ْٗجخ ڃن حٿ٬َ٘ ٷخٿ-
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 ًٍحكش ٻخڅ ًَُّ ىٌح حٿزْض9

 ًّؤطْٺ رخٕهزخٍ ڃن ٿڂ طًِى-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڀِ ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن رْن حًٕحڅ ًحٗٷخڃش.-

ِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أ٬ٗغ رن أرِ حٿ٬٘ؼخء ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 انڄخ حٿَٟخ٫ش ڃن حٿڄـخ٫ش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗڄَ ٫ن ّلَْ رن ًػخد ٫ن  - 

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9خث٘ش أنيخ ٍٻزض ؿڄٚ ٳڀ٬نظو ٳٸخٽ ٿيخ حٿن

 ٙ طَٻزْو.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٺ رِحٷخ ٳِ حٿڄٔـي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آڄخ٫ْپ رن ڃ٬ٜذ رن آلٶ رن ٣ڀلش  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

َِ أڅ ٍأّض رْخٝ ٻٲ ٫خث٘ش ٳِ حٿـنش.-  انو ٿْيٌڅ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أٓخڃش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٻٚځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜٚ ّٴٸيو ٻپ أكي ٿڂ ّټن َّٔىه ڃَٔىح.-

يػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ ٫ن ٬ْٓي رن ڃًَٔٵ ٫ن أرخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٛخٿق ٫ن أځ كټْڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٛڀْض ٛٚس ٻنض أٛڀْيخ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أڅ أرِ نَ٘ ٳنيخنِ -

 ٫نيخ ڃخ طَٻظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ًٍى ٫ن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 

ٷخٽ ًٻَ ٿيخ أڅ حٿڄْض ٿ٬ٌْد رزټخء حٿلِ ٳٸخٿض9 انڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫خث٘ش 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٳِ ٍؿپ ٻخٳَ أنو ٿ٬ٌْد ًأىڀو ّزټٌڅ ٫ڀْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 انڄخ ؿ٬پ حٿ٤ٌحٱ ًحٿ٬ِٔ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًٍڃِ حٿـڄخٍ ٗٷخڃش ًٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن َّٗٺ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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 ڄخء.ٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌِْ حهلل ٫ڀْٺ ًٷخٽ أٓخڃش ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن أٓ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن َّٗٺ ٫ن حٿ٬زخّ رن ًٍّق ٫ن حٿزيِ ٫ن  - 

٫خث٘ش أڅ أٓخڃش ٫ؼَ ر٬ظزش حٿزخد ٳيڃِ ٳٸخٽ ٳـ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٜو 

 ًّٸٌٽ

 ٿٌ ٻخڅ أٓخڃش ؿخٍّش ٿلڀْظيخ ًٿټٌٔطيخ كظَ أنٴٸيخ.-

خ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٓؤٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػن - 

 ٫خث٘ش ٫ن ٌٛځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

 ڃخ ٫ڀڄظو ٛخځ ٗيَح كظَ ّٴ٤َ ڃنو ًٙ أٳ٤َه كظَ ٌّٜځ ڃنو كظَ ڃ٠َ ٿٔزْڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٗٺ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٳًَس رن نٌٳپ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ى٫خثو٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ 

 حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ٫ڄڀض ًڃن َٗ ڃخ ٿڂ أ٫ڄپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن أرِ  - 

 ٫ٌٍس ٍؿپ ٻخڅ أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ن حٿلڄخڃخص ٿڀَؿخٽ ًحٿنٔخء ػڂ ٍهٚ ٿڀَؿخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫-

 ٳِ حٿڄآٍُ ًٿڂ َّهٚ ٿڀنٔخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

پ ٿټپ ٛٚس انڄخ ىِ ٓيْڀش رنض ٓيپ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَىخ رخٿٰٔ-

ٳڀڄخ ٗٶ ًٿٺ ٫ڀْيخ أڃَىخ أڅ طـڄ٪ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ رٰٔپ ًحكي ًرْن حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء 

 رٰٔپ ًحكي ًأڅ طٰظٔپ ٿڀٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّڄن٪ نٸ٪ حٿزجَ ٷخٽ ِّّي ٬ّنِ ٳ٠پ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

 حٿڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ّلَْ رن ٫زخى رن ٫زي  - 

حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ رْنڄخ أنخ ٫نيىخ اً ڃَ ٍؿپ ٷي َٟد ٳِ كڄَ 

ض ٍؿپ أهٌ ٓټَحنخ ڃن هڄَ ٫ڀَ رخريخ ٳٔڄ٬ض كْ حٿنخّ ٳٸخٿض أُ ِٗء ىٌح ٷڀ

 ٳ٠َد ٳٸخٿض ٓزلخڅ حهلل ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ّٸٌٽ ٙ َّ٘د حٿ٘خٍد كْن َّ٘د ًىٌ ڃئڃن ٬ّنِ حٿوڄَ ًٙ ِّنِ حٿِحنِ كْن -

ِّنِ ًىٌ ڃئڃن ًٙ َّٔٵ حٿٔخٍٵ كْن َّٔٵ ًىٌ ڃئڃن ًٙ ّنظيذ ڃنظيذ نيزش ًحص 

 ًىٌ ڃئڃن ٳبّخٻڂ ًاّخٻڂ.َٗٱ َّٳ٪ حٿنخّ اٿْو ٳْيخ ٍإًٓيڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ڃلڄي رن  - 
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٫ڄًَ رن ٤٫خء ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ؿخءص ّيٌىّش ٳخٓظ٬٤ڄض ٫ڀَ رخرِ ٳٸخٿض9 

 ح٬٣ڄٌنِ أ٫خًٻڂ حهلل ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ ًڃن ٳظنش ٫ٌحد حٿٸزَ ٷخٿض ٳڀڂ أُٽ أكزٔيخ كظَ

ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طٸٌٽ ىٌه حٿْيٌىّش ٷخٽ ًڃخ 

طٸٌٽ ٷڀض طٸٌٽ أ٫خًٻڂ حهلل ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ ًڃن ٳظنش ٫ٌحد حٿٸزَ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳٸخځ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٳ٪ ّيّو ڃيح ّٔظ٬ٌْ رخهلل ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ ًڃن ٳظنش 

ٽ أڃخ ٳظنش حٿيؿخٽ ٳبنو ٿڂ ّټن نزِ اٙ ٷي كٌٍ أڃظو ًٓؤكٌٍٻڄٌه طلٌَّح ٫ٌحد حٿٸزَ ػڂ ٷخ

ٿڂ ّلٌٍه نزِ أڃظو انو أ٫ٌٍ ًحهلل ٫ِ ًؿپ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻخٳَ ّٸَإه ٻپ 

ڃئڃن ٳؤڃخ ٳظنش حٿٸزَ ٳزِ طٴظنٌڅ ٫ًنِ طٔؤٿٌڅ ٳبًح ٻخڅ حٿَؿپ حٿٜخٿق أؿڀْ ٳِ ٷزَه 

ٳْڂ ٻنض ٳْٸٌٽ ٳِ حٗٓٚځ ٳْٸخٽ ڃخىٌح حٿَؿپ حٿٌُ ٯَْ ٳ٩ِ ًٙ ڃ٬ٌ٘ٱ ػڂ ّٸخٽ ٿو 

ٻخڅ ٳْټڂ ٳْٸٌٽ ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءنخ رخٿزْنخص ڃن ٫ني حهلل ٫ِ 

ًؿپ ٳٜيٷنخه ٳْٴَؽ ٿو ٳَؿش ٷزپ حٿنخٍ ٳْن٨َ اٿْيخ ّل٤ڂ ر٠٬يخ ر٠٬خ ٳْٸخٽ ٿو حن٨َ 

ٳْن٨َ اٿَ ُىَطيخ ًڃخ ٳْيخ ٳْٸخٽ  اٿَ ڃخ ًٷخٹ حهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ ّٴَؽ اٿْو ٳَؿش اٿَ حٿـنش

ٿو ىٌح ڃٸ٬يٹ ڃنيخ ًّٸخٽ ٫ڀَ حٿْٸْن ٻنض ٫ًڀْو ڃض ٫ًڀْو طز٬غ اڅ ٗخء حهلل ًاًح ٻخڅ 

حٿَؿپ حٿٌٔء أؿڀْ ٳِ ٷزَه ٳ٫ِخ ڃ٬ٌ٘ٳخ ٳْٸخٽ ٿو ٳْڂ ٻنض ٳْٸٌٽ ٙ أىٍُ ٳْٸخٽ ڃخ ىٌح 

ح ٳظٴَؽ ٿو ٳَؿش حٿَؿپ حٿٌُ ٻخڅ ٳْټڂ ٳْٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ٷٌٙ ٳٸڀض ٻڄخ ٷخٿٌ

ٷزپ حٿـنش ٳْن٨َ اٿَ ُىَطيخ ًڃخ ٳْيخ ٳْٸخٽ ٿو حن٨َ اٿَ ڃخ َٛٱ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫نٺ ػڂ 

ّٴَؽ ٿو ٳَؿش ٷزپ حٿنخٍ ٳْن٨َ اٿْيخ ّل٤ڂ ر٠٬يخ ر٠٬خ ًّٸخٽ ٿو ىٌح ڃٸ٬يٹ ڃنيخ ٻنض 

٫ڀَ حٿ٘ٺ ٫ًڀْو ڃض ٫ًڀْو طز٬غ اڅ ٗخء حهلل ػڂ ٬ٌّد ٷخٽ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٳليػنِ 

 ّٔخٍ ٫ن أرِ ىََّس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٬ٓ9ْي رن 

اڅ حٿڄْض طل٠َه حٿڄٚثټش ٳبًح ٻخڅ حٿَؿپ حٿٜخٿق ٷخٿٌح حهَؿِ أّظيخ حٿنٴْ حٿ٤ْزش -

ٻخنض ٳِ حٿـٔي حٿ٤ْذ ًحهَؿِ كڄْيس ًأرَُ٘ رًَف ًٍّلخڅ ًٍد ٯَْ ٯ٠زخڅ ٳٚ 

ٿو ٳْٸخٽ ڃن ىٌح ٳْٸخٽ  ِّحٽ ّٸخٽ ٿيخ ًٿٺ كظَ طوَؽ ػڂ ٬َّؽ ريخ اٿَ حٿٔڄخء ٳْٔظٴظق

ٳٚڅ ٳْٸخٽ ڃَكزخ رخٿنٴْ حٿ٤ْزش ٻخنض ٳِ حٿـٔي حٿ٤ْذ حىهڀِ كڄْيس ًأرَُ٘ ًّٸخٽ 

رًَف ًٍّلخڅ ًٍد ٯَْ ٯ٠زخڅ ٳٚ ِّحٽ ّٸخٽ ٿيخ ًٿٺ كظَ طنظيِ ريخ اٿَ حٿٔڄخء حٿظِ 

ٳْيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبًح ٻخڅ حٿَؿپ حٿٌٔء ٷخٿٌح حهَؿِ أّظيخ حٿنٴْ حٿوزْؼش ٻخنض ٳِ 

ٿـٔي حٿوزْغ حهَؿِ ڃنو ًڃْڄش ًأرَُ٘ رلڄْڂ ًٯٔخٵ ًآهَ ڃن ٗټڀو أًُحؽ ٳڄخ ح

ِّحٽ ّٸخٽ ٿيخ ًٿٺ كظَ طوَؽ ػڂ ٬َّؽ ريخ اٿَ حٿٔڄخء ٳْٔظٴظق ٿيخ ٳْٸخٽ ڃن ىٌح ٳْٸخٽ 

ٳٚڅ ٳْٸخٽ ٙ ڃَكزخ رخٿنٴْ حٿوزْؼش ٻخنض ٳِ حٿـٔي حٿوزْغ حٍؿ٬ِ ًڃْڄش ٳبنو ٙ ّٴظق 

ڃن حٿٔڄخء ػڂ طَْٜ اٿَ حٿٸزَ ٳْـڀْ حٿَؿپ حٿٜخٿق ٳْٸخٽ ٿو ٫ڀْٺ أرٌحد حٿٔڄخء ٳظَٓپ 

 ًَّى ڃؼپ ڃخ ٳِ كيّغ ٫خث٘ش ٌٓحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ كيػظنِ  - 

 ىٷَس أځ ٫زي حٿَكڄن رن أًّنش ٷخٿض9
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ٳْو طٜڀْذ ٳٸخٿض أځ حٿڄئڃنْن ٻنخ ن٤ٌٱ رخٿزْض ڃ٪ أځ حٿڄئڃنْن ٳَأص ٫ڀَ اڃَأس رَىح -

 ح٣َكْو ح٣َكْو ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍأٍ نلٌ ىٌح ٷ٠زو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن  - 

ث٘ش ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ حنو ٓڄ٪ ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ّليع أنو ٓڄ٪ ٫خ

 طليع أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

انو ٷي حكظَٵ ٳٔؤٿو ڃخ ٗؤنو ٳٸخٽ أٛخد أىڀو ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳؤطخه ڃټظپ ّي٫َ حٿ٬َٵ ٳْو -

 طڄَ ٳٸخٽ أّن حٿڄلظَٵ ٳٸخځ حٿَؿپ ٳٸخٽ طٜيٵ ريٌح.

ڃَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫خ - 

ٍر٬ْش ّليع أڅ ٫خث٘ش ٻخنض طليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓيَ ًحص ٿْڀش 

 ًىِ اٿَ ؿنزو ٷخٿض ٳٸڀض ڃخ ٗؤنٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٿض ٳٸخٽ9

ٿْض ٍؿٚ ٛخٿلخ ڃن أٛلخرِ ّلَٓنِ حٿڀْڀش ٷخٽ ٳزْنخ أنخ ٫ڀَ ًٿٺ اً ٓڄ٬ض ٌٛص -

ؿخء رٺ ٷخٽ ؿجض ٕكَٓٺ ّخ ٌٍٓٽ  حٿٔٚف ٳٸخٽ ڃن ىٌح ٷخٽ أنخ ٬ٓي رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ڃخ

 حهلل ٷخٿض9 ٳٔڄ٬ض ٯ٢ْ٤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٌڃو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن كْٔن ٫ن حٿِىَُ  - 

٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض أىيّض كٴٜش ٗخس ًنلن ٛخثڄظخڅ ٳٴ٤َطنِ ٳټخنض حرنش أرْيخ 

 ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂٳڀڄخ ىهپ ٫

 ًٻَنخ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ9 أريٙ ٌّڃخ ڃټخنو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

٫ًڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أڅ أځ كزْزش رنض ؿلٖ حٓظل٠ْض ٓز٪ ٓنْن 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ًٻخنض حڃَأس ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٳٔؤٿض ٍ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 انڄخ ىٌح ٫َٵ ًٿْٔض رل٠ْش ٳخٯظٔڀِ ًٛڀِ ٷخٽ ٳټخنض طٰظٔپ ٫ني ٻپ ٛٚس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ّلَْ  - 

 ٌٽ9رن ٫زي حٿَكڄن رن كخ٣ذ ٷخٽ ٻخنض ٫خث٘ش طٸ

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػش أنٌح٩ ٳڄنخ ڃن أىپ رلؾ ٫ًڄَس ًڃنخ -

ڃن أىپ كؾ ڃٴَى ًڃنخ ڃن أىپ ر٬ڄَس ٳڄن ٻخڅ أىپ رلؾ ٫ًڄَس ڃ٬خ ٿڂ ّلپ ڃن ِٗء 

ڃڄخ كَځ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْو كظَ ّٸ٠ِ كـو ًڃن أىپ ر٬ڄَس ػڂ ٣خٱ رخٿزْض ٬ًَٓ 

 كَځ ڃنو كظَ ّٔظٸزپ كـخ. رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًٷَٜ أكپ ڃڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه  - 

٫ڀٸڄش رن ًٷخٙ ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش ٷخٿض9 هَؿض ٌّځ حٿونيٵ أٷٴٌ آػخٍ حٿنخّ ٷخٿض 

ٳٔڄ٬ض ًثْي حٍٕٝ ًٍحثِ ٬ّنِ كْ حٍٕٝ ٷخٿض ٳخٿظٴض ٳبًح أنخ ر٬ٔي رن ڃ٬خً ًڃ٬و 

ن أهْو حٿلَع رن أًّ ّلڄپ ڃـنو ٷخٿض ٳـڀٔض اٿَ حٍٕٝ ٳڄَ ٬ٓي ٫ًڀْو ى٩ٍ حر
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ڃن كيّي ٷي هَؿض ڃنيخ أ٣َحٳو ٳؤنخ أطوٌٱ ٫ڀَ أ٣َحٱ ٬ٓي ٷخٿض ًٻخڅ ٬ٓي ڃن 

 أ٨٫ڂ حٿنخّ ًأ٣ٌٿيڂ ٷخٿض ٳڄَ ًىٌ َّطـِ ًّٸٌٽ9

 ٿْض ٷڀْٚ ّيٍٹ حٿيْـخ ؿڄپ   ڃخ أكٔن حٿڄٌص اًح كخڅ حٕؿپ

ض كيّٸش ٳبًح ٳْيخ نٴَ ڃن حٿڄٔڀْڄن ًاًح ٳْيڂ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ًٳْيڂ ٷخٿض ٳٸڄض ٳخٷظلڄ

ٍؿپ ٫ڀْو ٛزٰش ٿو ٬ّنِ ڃٰٴَح ٳٸخٽ ٫ڄَ ڃخ ؿخء رٺ ٿ٬ڄَُ ًحهلل انٺ ٿـَّجش ًڃخ 

ّئڃنٺ أڅ ّټٌڅ رٚء أً ّټٌڅ طلٌُ ٷخٿض ٳڄخ ُحٽ ّڀٌڃنِ كظَ طڄنْض أڅ حٍٕٝ 

ٰش ٫ن ًؿيو ٳبًح ٣ڀلش رن ٫زْي حن٘ٸض ٿِ ٓخ٫ظجٌ ٳيهڀض ٳْيخ ٷخٿض ٳَٳ٪ حٿَؿپ حٿٔز

حهلل ٳٸخٽ ّخ ٫ڄَ ًّلٺ انٺ ٷي أٻؼَص ڃنٌ حٿٌْځ ًأّن حٿظلٌُ أً حٿٴَحٍ اٙ اٿَ حهلل ٫ِ 

ًؿپ ٷخٿض ًَّڃِ ٬ٓيح ٍؿپ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ڃن ٷَّٖ ّٸخٽ ٿو حرن حٿ٬َٷش رٔيڂ ٿو ٳٸخٽ 

حٿڀيڂ ٙ طڄظنِ ٿو هٌىخ ًأنخ حرن حٿ٬َٷش ٳؤٛخد أٻلڀو ٳٸ٬٤و ٳي٫خ حهلل ٫ِ ًؿپ ٬ٓي ٳٸخٽ 

كظَ طٸَ ٫ْنِ ڃن ٷ٨َّش ٷخٿض ًٻخنٌح كڀٴخءه ًڃٌحٿْو ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٿض ٳَٷِ ٻڀڄو 

ًر٬غ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿَّق ٫ڀَ حٿڄَ٘ٻْن ٳټٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿڄئڃنْن حٿٸظخٽ ًٻخڅ حهلل 

ٷٌّخ ٫ِِّ ٳڀلٶ أرٌ ٓٴْخڅ ًڃن ڃ٬و رظيخڃش ًٿلٶ ٫ْْنش رن ريٍ ًڃن ڃ٬و رنـي ًٍؿ٬ض 

ٳظلٜنٌح ٳِ ْٛخْٛيڂ ًٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿڄينْش  رنٌ ٷ٨َّش

ٳٌٟ٪ حٿٔٚف ًأڃَ رٸزش ڃن أىځ ٳ٠َرض ٫ڀَ ٬ٓي ٳِ حٿڄٔـي ٷخٿض ٳـخءه ؿزَّپ ٫ڀْو 

حٿٔٚځ ًاڅ ٫ڀَ ػنخّخه ٿنٸ٪ حٿٰزخٍ ٳٸخٽ أٷي ٬ًٟض حٿٔٚف ًحهلل ڃخ ٬ًٟض حٿڄٚثټش ر٬ي 

ٷخٿض ٳڀزْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕڃظو  حٿٔٚف أهَؽ اٿَ رنِ ٷ٨َّش ٳٸخطڀيڂ

ًَڅ ٳِ حٿنخّ رخٿَكْپ أڅ ّوَؿٌح ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄَ ٫ڀَ رنِ  ًأ

ٯنڂ ًىڂ ؿَْحڅ حٿڄٔـي كٌٿو ٳٸخٽ ڃن ڃَ رټڂ ٳٸخٿٌح ڃَ رنخ ىكْش حٿټڀزِ ًٻخڅ ىكْش 

ٳؤطخىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حٿټڀزِ ط٘زو ٿلْظو ًٓنو ًًؿيو ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٿض 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلخَٛىڂ هڄٔخ ٫ًَّ٘ن ٿْڀش ٳڀڄخ حٗظي كَٜىڂ ًحٗظي حٿزٚء ٷْپ ٿيڂ حنِٿٌح 

٫ڀَ كټڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظ٘خًٍح أرخ ٿزخرش رن ٫زي حٿڄنٌٍ ٳؤٗخٍ اٿْيڂ 

و ًٓڀڂ حنِٿٌح أنو حٿٌرق ٷخٿٌح ننِٽ ٫ڀَ كټڂ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

٫ڀَ كټڂ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳنِٿٌح ًر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٬ٓي رن ڃ٬خً 

ٳؤطَ رو ٫ڀَ كڄخٍ ٫ڀْو أٻخٱ ڃن ٿْٲ ٷي كڄپ ٫ڀْو ًكٲ رو ٷٌڃو ٳٸخٿٌح ّخ أرخ ٫ڄًَ 

كڀٴخإٹ ًڃٌحٿْٺ ًأىپ حٿنټخّش ًڃن ٷي ٫ڀڄض ٷخٿض ًأنِ ٙ َّؿ٪ اٿْيڂ ْٗجخ ًٙ ّڀظٴض 

اًح ىنخ ڃن ىًٍىڂ حٿظٴض اٿَ ٷٌڃو ٳٸخٽ ٷي آڅ ؟؟ٿِ أڅ ٙ أرخٿِ ٳِ حهلل ٿٌڃش  اٿْيڂ كظَ

 ٙثڂ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي ٳڀڄخ ٣ڀ٪ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٷٌڃٌح اٿَ ْٓيٻڂ ٳؤنِٿٌه ٳٸخٽ ٫ڄَ ْٓينخ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ أنِٿٌه ٳؤنِٿٌه ٷخٽ ٌٍٓٽ -

ڂ ٷخٽ ٬ٓي ٳبنِ أكټڂ ٳْيڂ أڅ طٸظپ ڃٸخطڀظيڂ ًطٔزَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حكټڂ ٳْي

ًٍحٍّيڂ ًطٸٔڂ أڃٌحٿيڂ ًٷخٽ ِّّي رزٰيحى ّٸٔڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي 

 كټڄض ٳْيڂ رلټڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ًكټڂ ٌٍٓٿو 
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ٷخٿض ػڂ ى٫خ ٬ٓي ٷخٽ9 حٿڀيڂ اڅ ٻنض أرٸْض ٫ڀَ نزْٺ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كَد 

رٸنِ ٿيخ ًاڅ ٻنض ٷ٬٤ض حٿلَد رْنو ًرْنيڂ ٳخٷز٠نِ اٿْٺ ٷخٿض ٳخنٴـَ ٷَّٖ ْٗجخ ٳؤ

ٻڀڄو ًٻخڅ ٷي رَة كظَ ڃخ ٍَّ ڃنو اٙ ڃؼپ حٿوَٙ ًٍؿ٪ اٿَ ٷزظو حٿظِ َٟد ٫ڀْو 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٫خث٘ش ٳل٠َه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ 

نِ ٫َٕٱ رټخء ٫ڄَ ڃن رټخء أرِ رټَ ًأنخ رټَ ٫ًڄَ ٷخٿض ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي  رْيه ا

ٳِ كـَطِ ًٻخنٌح ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٍكڄخء رْنيڂ ٷخٽ ٫ڀٸڄش ٷڀض أُ أڃو ٳټْٲ ٻخڅ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ٷخٿض ٻخنض ٫ْنو ٙ طيڃ٪ ٫ڀَ أكي ًٿټنو ٻخڅ اًح 

 ًؿي ٳبنڄخ ىٌ آهٌ رڀلْظو.

ِّي ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 

 ّٔخٍ ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش

أنيخ ٻخنض طٰٔپ حٿڄنِ ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْوَؽ ٳْٜڀِ ًأنخ -

 أن٨َ اٿَ حٿزٸ٪ ٳِ ػٌرو ڃن أػَ حٿٰٔپ.

ن ٫زخى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ّلَْ ر - 

 ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 ڃن ٛڀَ ٛٚس ٿڂ ّٸَأ ٳْيخ رؤځ حٿٸٍَ -

 ٳيِ هيحؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزَّپ ٳِ ٓخ٫ش أڅ ّؤطْو ٳْيخ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ًح٫ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ٳَحع ٫ڀْو أڅ ّؤطْو ٳْيخ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿيه رخٿزخد ٷخثڄخ ٳٸخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

انِ حنظ٨َطٺ ٿڄ٬ْخىٹ ٳٸخٽ9 اڅ ٳِ حٿزْض ٻڀزخ ًٙ نيهپ رْظخ ٳْو ٻڀذ ًٙ ٌٍٛس ًٻخڅ -

ؤڃَ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهَؽ ػڂ أڃَ طلض ََّٓ ٫خث٘ش ؿًَ ٻڀذ ٳ

 رخٿټٚد كْن أٛزق ٳٸظڀض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش  - 

 ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ ٷخٿض9

أٍه ٳِ ٗيَ أٻؼَ ْٛخڃخ ٻخڅ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ٙ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٙ ٌّٜځ ٿڂ -

 ڃنو ٳِ ٬ٗزخڅ ٻخڅ ٌّٜځ ٬ٗزخڅ ٻڀو اٙ ٷڀْٚ رپ ٻخڅ ٌّٜځ ٬ٗزخڅ ٻڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٕٛزٮ ٫ن ػٌٍ ّن ِّّي ٫ن هخٿي رن  - 

ڃ٬يحڅ ٷخٽ كيػنِ ٍر٬ْش حٿـَِٗ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٳٸڀض ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٸٌٽ اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ًِرَڂ ٻخڅ ّٔظٴظق ٷخٿض ٻخڅ ّټزَ ٫َ٘ح ًّٔزق ٫َ٘ح ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ

 ًّيڀپ ٫َ٘ح ًّٔظٰٴَ ٫َ٘ح ًّٸٌٽ9

حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًحىينِ ًحٍُٷنِ ٫َ٘ح ًّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٠ْٶ ٌّځ -
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 حٿلٔخد ٫َ٘ح.

لڄي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أهزَنخ حٿلـخؽ ٫ن أرِ رټَ رن ڃ - 

 ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اًح ٍڃْظڂ ًكڀٸظڂ ٳٸي كپ ٿټڂ حٿ٤ْذ ًحٿؼْخد ًٻپ ِٗء اٙ حٿنٔخء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٫ن حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َىخ ٳخطٍِص ًاًح أٍحى أڅ ّنخځ ًىٌ ؿنذ طٌٟؤ اًح أٍحى أڅ ّزخَٗ اكيحنخ ًىِ كخثٞ أڃ-

 ًٌٟءه ٿڀٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃخ رْن أڅ ّٴَ٭ ڃن ٛٚس حٿ٬٘خء اٿَ ٛٚس -

ِ ٻپ ػنظْن ًٌّطَ رٌحكيس ًّٔـي ٳِ ٓزلظو رٸيٍ ڃخ حٿٴـَ اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ّٔڀڂ ٳ

ّٸَأ أكيٻڂ هڄْٔن آّش ٷزپ أڅ َّٳ٪ ٍأٓو ٳبًح ٓټض حٿڄئًڅ ڃن حًٕحڅ حًٕٽ ٷخځ ٳَٻ٪ 

 ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ػڂ ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن كظَ ّؤطْو حٿڄئًڅ ٳْوَؽ ڃ٬و.

هلل رن ٫زْي رن ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٫زي ح - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤٻپ ٬٣خځ ٳِ ٓظش نٴَ ڃن أٛلخرو ٳـخء 

 أ٫َحرِ ٳؤٻڀو رڀٸڄظْن ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أڃخ انو ٿٌ ٻخڅ ًٻَ حٓڂ حهلل ٿټٴخٻڂ ٳبًح أٻپ أكيٻڂ ٬٣خڃخ ٳڀٌْٻَ حٓڂ حهلل ٳبڅ نِٔ أڅ -

 ڀْٸپ رٔڂ حهلل أًٿو ًآهَه.ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٳِ أًٿو ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش رن حٿلـخؽ ٫ن أرِ رټَ رن  - 

كٴٚ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٓؤٿيخ أهٌىخ ڃن حٿَٟخ٫ش ٫ن ٯٔپ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿـنخرش

 ٳي٫ض رڄخء ٷيٍ حٿٜخ٩ ٳخٯظٔڀض ًٛزض ٫ڀَ ٍأٓيخ ػٚػخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٯٔپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿـنخرش ٳٸخٿض9

ٻخڅ ّٰٔپ ّيّو ػٚػخ ػڂ ّٰٔپ ٳَؿو ػڂ ّٰٔپ ّيّو ػڂ ّظڄ٠ڄٞ ًّٔظن٘ٶ ًّٜذ ٫ڀَ -

 ٍأٓو ػڂ ّٴَ٭ ٫ڀَ ٓخثَ ؿٔيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس أڅ حڃَأس  - 

 ٷخٿض ٿ٬خث٘ش أطـِة أكيحنخ ٛٚطيخ اًح ٻخنض كخث٠خ ٷخٿض9

أكًٍَّش أنض ٷي ٻن نلْٞ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ ّؤڃَنخ رٸ٠خء -

 حٿٜٚس.

ِّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
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حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠ذ ٳڀڂ ّؤٻڀو ٳٸڀض أٙ ن٬٤ڄو 

 حٿڄٔخٻْن ٷخٽ9

 ٙ ط٬٤ڄٌىڂ ڃڄخ ٙ طؤٻڀٌڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى ٫ًٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش  - 

 د ٷخٽ ٫ٴخڅ ًكيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض٫9ن أٌّ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٔڂ رْن نٔخثو ٳ٬ْيٽ ٷخٽ ٫ٴخڅ ًّٸٌٽ ىٌه ٷٔڄظِ -

 ػڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ىٌح ٳ٬ڀِ ٳْڄخ أڃڀٺ ٳٚ طڀڄنِ ٳْڄخ طڄڀٺ ًٙ أڃڀٺ.

ن ىحًى حٿيخٗڄِ أنزؤنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ر - 

٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷڀض أٍأّض ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اڅ حٿٜٴخ ًحٿڄًَس 

ڃن ٬ٗخثَ حهلل ٳڄن كؾ حٿزْض أً ح٫ظڄَ ٳٚ ؿنخف ٫ڀْو أڅ ٤ٌّٱ ريڄخ ٷخٽ ٳٸڀض ٳٌحهلل ڃخ 

ن أهظِ انيخ ٿٌ ٻخنض ٫ڀَ ٫ڀَ أكي ؿنخف أڅ ٙ ٤ٌّٱ ريڄخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش رجٔڄخ ٷڀض ّخ حر

ڃخ أًٿظيخ ٻخنض ٳٚ ؿنخف ٫ڀْو أڅ ٙ ٤ٌّٱ ريڄخ ًٿټنيخ انڄخ أنِٿض أڅ حٕنٜخٍ ٻخنٌح ٷزپ 

أڅ ّٔڀڄٌح ّيڀٌڅ ٿڄنخس حٿ٤خٯْش حٿظِ ٻخنٌح ٬ّزيًڅ ٫ني حٿڄ٘ڀپ ًٻخڅ ڃن أىپ ٿيخ طلَؽ 

خٿٌح ّخ أڅ ٤ٌّٱ رخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٳٔؤٿٌح ٫ن ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ

ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ نظلَؽ أڅ ن٤ٌٱ رخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٳِ حٿـخىڀْش ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اڅ 

 حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ڃن ٬ٗخثَ حهلل اٿَ ٷٌٿو ٳٚ ؿنخف ٫ڀْو أڅ ٤ٌّٱ ريڄخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ػڂ

ٷي ٓن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٤ٌحٱ ريڄخ ٳڀْْ ّنزِٰ ٕكي أڅ ّي٩ حٿ٤ٌحٱ -

 ريڄخ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن كي - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌْځ حٿٌُ رية ٳْو ٳٸڀض ًح ٍأٓخه ٳٸخٽ - ىهپ ٫ڀ

ٿٌْځ ًىىص اڅ ًٿٺ ٻخڅ ًأنخ كِ ٳيْجظٺ ًىٳنظٺ ٷخٿض ٳٸڀض ٯَُْ ٻؤنِ رٺ ٳِ ًٿٺ ح

َِ أرخٹ ًأهخٹ كظَ أٻظذ ٕرِ رټَ ٻظخرخ  ٫ًَٓخ رز٬ٞ نٔخثٺ ٷخٽ ًأنخ ًح ٍأٓخه أى٫ٌ اٿ

ٳبنِ أهخٱ أڅ ّٸٌٽ ٷخثپ ًّظڄنَ ڃظڄن أنخ أًٿِ ًّؤرَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿڄئڃنٌڅ اٙ أرخ 

 رټَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 ٌى ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9حٕٓ

ٍٳ٪ حٿٸڀڂ ٫ن ػٚػش ٫ن حٿنخثڂ كظَ ّٔظْٸ٦ ٫ًن حٿڄزظڀَ كظَ ّزَأ ٫ًن حٿٜزِ كظَ -

 ٬ّٸپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٛوَ رن ؿٌَّّش ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ن أرِ  - 

ْي رن ٫ڄَْ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل هڀٲ أنو ىهپ ڃ٪ ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٔؤٿيخ ٫ز

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ىٌه حّٓش حٿٌّن ّئطٌڅ ڃخ أطٌح أً ّئطٌڅ ڃخ أًطٌح ٳٸخٿض أّيڄخ 
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َِ ڃن ٻٌح ًٻٌح ٷخٿض أّظيڄخ ٷخٽ حٿٌّن ّئطٌڅ ڃخ أطٌح  أكذ اٿْٺ ٳٸخٽ ًحهلل ٕكيىڄخ أكذ اٿ

 ٷخٿض أٗيي ٿټٌٿٺ

 ًٻٌحٹ أنِٿض ًٿټن حٿيـخء كَٱ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأىخ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٛوَ رن ؿٌَّّش كيػنخ آڄخ٫ْپ حٿڄټِ  - 

 كيػنِ أرٌ هڀٲ ڃٌٿَ رنِ ؿڄق أنو ىهپ ڃ٪ ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ڀَ أځ حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

 ڃ٤َٱ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن - 

ؿ٬پ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَىس ٌٓىحء ڃن ٌٛٱ ٳٌٻَ رْخٝ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٓحىىخ ٳڀڄخ ٫َٵ ًؿي ڃنيخ ٍّق حٿٌٜٱ ٳٸٌٳيخ ٷخٽ ًأكٔزو ٷي ٷخٿض ٻخڅ 

 ٬ّـزو حٿَّق حٿ٤ْزش.

ن آلٶ ٫ًٴخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ؿ٬ٴَ رن ٻْٔخڅ ًّلَْ ر - 

حٿڄ٬نِ ًىٌح ٿٴ٦ كيّغ ِّّي ٿڂ ّوظڀٴٌح ٳِ حٗٓنخى ًحٿڄ٬نَ ٷخٽ أنزؤنخ ؿ٬ٴَ رن ٻْٔخڅ 

 حٿ٬يًُ ٷخٽ كيػظنخ ڃ٬خًس رنض ٫زي حهلل حٿ٬يًّش ٷخٿض ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٴنَ أڃظِ اٙ رخٿ٬٤ن ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ -

٬٤ن ٷي ٫َٳنخه ٳڄخ حٿ٤خ٫ٌڅ ٷخٽ ٯيس ٻٰيس حٿز٬َْ حٿڄٸْڂ ريخ ٻخٿ٘يْي ًحٿٴخٍ ڃنيخ حهلل ىٌح حٿ

 ٻخٿٴخٍ ڃن حٿِكٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حرن ٓوزَس ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 أ٨٫ڂ حٿنٔخء رَٻش أَّٔىن ڃئنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 

 ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 حٿڀيڂ حؿ٬ڀنِ ڃن حٿٌّن اًح أكٔنٌح حٓظزًَ٘ح ًاًح أٓخإًح حٓظٰٴًَح.-

رن ّلَْ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ - 

أرِ ٣ڀلش ٷخٽ كيػنِ ْٗزش حٿل٠َڃِ ٷخٽ ٻنخ ٫ني ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٳليػنخ ٫ًَس رن 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ػٚع أكڀٲ ٫ڀْين ٙ ّـ٬پ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٿو ٓيڂ ٳِ حٗٓٚځ ٻڄن ٙ ٓيڂ ٿو ٳؤٓيڂ -

ٚس ًحٿٌٜځ ًحٿِٻخس ًٙ ّظٌٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫زي ٳِ حٿينْخ ٳٌْٿْو ٯَْه حٗٓٚځ ػٚع حٿٜ

ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ّلذ ٍؿپ ٷٌڃخ اٙ ؿ٬ڀو حهلل ٫ِ ًؿپ ڃ٬يڂ ًحٿَحر٬ش ٿٌ كڀٴض ٫ڀْيخ 

ٍؿٌص أڅ ٙ آػڂ ٙ ّٔظَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫زي ٳِ حٿينْخ اٙ ٓظَه حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ٳٸخٽ ٫ڄَ 

ىٌح حٿليّغ ڃن ڃؼپ ٫ًَس ًَّّو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ  رن ٫زي حٿ٬ِِّ اًح ٓڄ٬ظڂ ڃؼپ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخكٴ٨ٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ًٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض  - 
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حٿزنخنِ ٫ن ٓڄْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ًؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٛٴْش رنض 

ٿَ أڅ طَْٟن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نِ ًأؿ٬پ ٿٺ كِْ ٳٸخٿض ٿِ ىپ ٿٺ ا

ٌّڃِ ٷڀض ن٬ڂ ٳؤهٌص هڄخٍح ٿيخ ڃٜزٌٯخ ر٫ِٴَحڅ ٳَٗظو رخٿڄخء ػڂ حهظڄَص رو ٷخٽ 

 ٫ٴخڅ ٿْٴٌف ٍّلو ػڂ ىهڀض ٫ڀْو ٳِ ٌّڃيخ ٳـڀٔض اٿَ ؿنزو ٳٸخٽ9

زَُ ٷخٽ اٿْٺ ّخ ٫خث٘ش ٳڀْْ ىٌح ٌّڃٺ ٳٸخٿض ٳ٠پ حهلل ّئطْو ڃن ّ٘خء ػڂ أهزَطو ه-

 ٫ٴخڅ ٳَِٟ ٫نيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٠لَ أٍر٬خ ًِّّي ڃخ ٗخء حهلل.-

خٿڂ حٿَحٓزْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ؿ٬ٴَ رن رَى ٷخٽ كيػظنخ أځ ٓ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطَ رخٿڀزن ٷخٽ9

 ٻڂ ٳِ حٿزْض رَٻش أً رَٻظْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ أنزؤنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 نخ ٳيٌ ٛيٷش.ٙ نٌٍع ڃخ طَٻ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن  - 

 أرْو ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿٜٚس ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٿض9 ٛپ انڄخ

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌڃٺ أىپ حٿْڄن ٫ن حٿٜٚس اًح ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ.-

ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي حٿَٗٺ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ٷخٿض ٳٸڀض ڃن أّو -

 ٻخڅ ٳٸخٿض ٿڂ ّټن ّزخٿِ ڃن أّو ٻخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٯنيٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ  - 

ٿڄوَڃِ أهزَنِ ٬ٓي رن ارَحىْڂ أڅ ٍؿٚ أًَٛ ٳِ ڃٔخٻن ٿو رؼڀغ ٻپ ڃٔټن ٗنٔخڅ ح

ٳٔؤٿض حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٳٸخٽ حؿڄ٪ ػٚػش ٳِ ڃټخڅ ًحكي ٳبنِ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ ٷخٿض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن ٫ڄپ ٫ڄٚ ٿْْ ٫ڀْو أڃَنخ ٳؤڃَه ٍى.-

رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ًڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٬ْٓي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي - 

رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ن ٷٌڃخ حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ 

 ڃٔخؿي ًٷخٽ ڃلڄي رن رټَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ح ٷزٌٍ ٿ٬ن أٷٌحڃخ ًٷخٽ حٿوٴخٱ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬ن حهلل ٷٌڃخ حطوًٌ-

 أنزْخثيڂ ڃٔخؿي.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿٸي

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًأنخ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو ڃ٤٠ـ٬ش.-

٫ن أرِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ  - 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ّيّو ٫ڀَ ڃ٬َٳش ٳَّ 

ًىٌ ّټڀڂ ٍؿٚ ٷڀض ٍأّظٺ ًح٬ٟخ ّيّٺ ٫ڀَ ڃ٬َٳش ٳَّ ىكْش حٿټڀزَ ًأنض طټڀڄو ٷخٽ 

ًٍأّظْو ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ ًحٹ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ ّٸَثٺ حٿٔٚځ ٷخٿض ٫ًڀْو حٿٔٚځ 

 وًٍكڄش حهلل ًرَٻخط

ؿِحه حهلل هَْح ڃن ٛخكذ ًىهْپ ٳن٬ڂ حٿٜخكذ ًن٬ڂ حٿيهْپ ٷخٽ ٓٴْخڅ حٿيهْپ -

 حٿ٠ْٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٻؼَْ رن أرِ  - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٫ْخٝ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٷي

 ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًاڅ ر٬ٞ ڃ٣َِ ٫ڀْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن آڄخ٫ْپ رن أرِ ٳيّٺ حٿيّڀِ أنزؤنخ ارَحىْڂ  - 

رن آڄخ٫ْپ ٫ن أرِ كزْزش حٕٗيڀِ ٫ن ىحًى رن حٿلْٜن ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن 

 ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

پ ىحء اٙ حٿٔخځ ٷخٿٌح ّخ حٿٌٔحٹ ڃ٤يَس ٿڀٴڂ ڃَٟخس ٿڀَد ًٳِ حٿلزش حٿٌٔىحء ٗٴخء ڃن ٻ-

 ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ حٿٔخځ ٷخٽ9 حٿڄٌص.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حٿڄَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظَحع حٿوزَ طڄؼپ ٳْو رزْض ٣َٳش ًّؤطْٺ -

 رخٕهزخٍ ڃن ٿڂ طًِى.

ِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ّنخځ ًىٌ ؿنذ ًٙ ّڄْ ڃخء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ ٫ن ِّّي رن  - 

يخ حٿڄَأس طٜن٪ حٿيىن طلزذ اٿَ ڃَس ٫ن ٿڄْْ أنيخ ٷخٿض ٓؤٿض ٫خث٘ش ٷخٿض ٷڀض ٿ

ًُؿيخ ٳٸخٿض أڃ٤ِْ ٫نٺ طڀٺ حٿظِ ٙ ّن٨َ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿْيخ ٷخٿض ًٷخٿض حڃَأس ٿ٬خث٘ش 

 ّخ أڃو ٳٸخٿض ٫خث٘ش انِ ٿٔض رؤڃټن ًٿټنِ أهظټن ٷخٿض ٫خث٘ش9

ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوڀ٢ حٿ٬َّ٘ن رٜٚس ًنٌځ ٳبًح ٻخڅ حٿ٬َ٘ ٗڄَ -

 ًٗڄَ. ًٗي حٿڄجٍِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿزَ رن كزْذ ٫ن أځ  - 

ٻڀؼٌځ ٫ن ٫خث٘ش أڅ أرخ رټَ ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍحى أڅ ّټڀڄو 



   

 

 

Page 211 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

٫ًخث٘ش طٜڀِ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْٺ رخٿټٌحڃپ أً ٻڀڄش أهٍَ 

 ٘ش ٓؤٿظو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ٿيخ9ٳڀڄخ حنَٜٳض ٫خث

ٷٌٿِ حٿڀيڂ انِ أٓخٿٺ ڃن حٿوَْ ٻڀو ٫خؿڀو ًآؿڀو ڃخ ٫ڀڄض ڃنو ًڃخ ٿڂ أ٫ڀڂ ًأ٫ًٌ رٺ -

ڃن حٿَ٘ ٻڀو ٫خؿڀو ًآؿڀو ڃخ ٫ڀڄض ڃنو ًڃخ ٿڂ أ٫ڀڂ ًأٓخٿٺ حٿـنش ًڃخ ٷَد اٿْيخ ڃن 

ڃخ  ٷٌٽ أً ٫ڄپ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن حٿنخٍ ًڃخ ٷَد اٿْيخ ڃن ٷٌٽ أً ٫ڄپ ًأٓخٿٺ ڃن حٿوَْ

ٓؤٿٺ ٫زيٹ ًٌٍٓٿٺ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٓظ٬ٌْٹ ڃڄخ حٓظ٬خًٹ ڃنو ٫زيٹ 

ًٌٍٓٿٺ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٓخٿٺ ڃخ ٷ٠ْض ٿِ ڃن أڃَ أڅ طـ٬پ ٫خٷزظو 

 ٍٗيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ؿزَ رن كزْذ ٷخٽ  - 

طليع ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٻڀؼٌځ رنض أرِ رټَ 

 ٿيخ9

 ٫ڀْٺ رخٿـٌحڃ٪ حٿټٌحڃپ ٳٌٻَ حٿليّغ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ؿزَ رن كزْذ ٫ن أځ  - 

 ٻڀؼٌځ رنض أرِ رټَ ٫ن ٫خث٘ش9

 ٳٌٻَ نلٌه.-

٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ - 

ّٔخٱ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٳٸيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٨ننض أنو أطَ ر٬ٞ 

 ؿٌحٍّو ٳ٤ڀزظو ٳبًح ىٌ ٓخؿي ّٸٌٽ9

 ٍرِ حٯٴَ ٿِ ڃخ أٍَٓص ًڃخ أ٫ڀنض.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄخٍس ٬ّنِ حرن أرِ - 

 كٴٜش ٫ن ٫ټَڃش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻخڅ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٌرخڅ ٫ڄخنْخڅ أً ٷ٤َّخڅ ٳٸخٿض ٿو ٫خث٘ش اڅ -

ىٌّن ػٌرخڅ ٯڀ٨ْخڅ طَٗق ٳْيڄخ ٳْؼٸٚڅ ٫ڀْٺ ًاڅ ٳٚنخ ٷي ؿخءه رِ ٳخر٬غ اٿْو ّز٬ْٺ 

رؼٌرِ أُ ٙ ٤٬ّْنِ ػٌرْن اٿَ حٿڄَْٔس ٷخٽ ٷي ٫َٳض ڃخ َّّي ڃلڄي انڄخ َّّي أڅ ٌّىذ 

ىٍحىڄِ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٬ٗزش أٍحه ٷخٽ ٷي ٻٌد ٿٸي ٫َٳٌح أنِ 

 أطٸخىڂ هلل ٫ِ ًؿپ أً ٷخٽ أٛيٷيڂ كيّؼخ ًآىحىڂ ٿٖڃخنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي ٍد ٬ّنِ حرن  - 

 خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٬ْٓي ٫ن نخٳ٪ رن ٓخرْش ٫ن ٫

 أڃَ رٸظپ ًُ حٿ٤ٴْظْن ًحٕرظَ ًٷخٽ انيڄخ ٤ّڄٔخڅ حٿزَٜ ًّٔٸ٤خڅ حٿٌٿي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٬ٕٗغ  - 

رن ٓڀْڂ حنو ٓڄ٪ أرو ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش أُ حٿ٬ڄپ ٻخڅ أكذ اٿَ 

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9ٍٓ
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 حٿيحثڂ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳٸڀض ٳؤُ كْن ٻخڅ ّٸٌځ ٷخٿض اًح ٓڄ٪ حٿٜخٍم.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ِ ٗؤنو ٻڀو ػڂ ٷخٽ ح٬ٕٗغ أهَْح ٻخڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ حٿظْڄن ٳ-

 ّلذ حٿظْڄن ڃخ حٓظ٤خ٩ ٳِ طَؿڀو ًن٬ڀو ٣ًيٌٍه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ارَحىْڂ رن حٿڄيخؿَ  - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض ٛٴْش طليع ٫ن ٫خث٘ش أڅ أٓڄخء ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٯٔپ 

ڃخءىخ ًٓيٍطيخ ٳظ٤يَ ٳظلٔن حٿ٤يٌٍ ػڂ طٜذ ٫ڀَ ٍأٓيخ  حٿڄلْٞ ٷخٿض طؤهٌ اكيحٻن

ٳظيٿټو ىٿټخ ٗيّيح كظَ ّزڀٮ ٗئڅ ٍأٓيخ ػڂ طٜذ ٫ڀْيخ حٿڄخء ػڂ طؤهٌ ٳَٛش ڃڄٔټش 

ٳظ٤يَ ريخ ٷخٿض أٓڄخء ًٻْٲ ط٤يَ ريخ ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل ط٤يَُ ريخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٻؤنيخ 

 طوٴِ ًٿٺ طزظِٰ أػَ حٿيځ ًٓؤٿظو ٫ن ٯٔپ حٿـنخرش ٷخٽ9

طؤهٌّن ڃخءٹ ٳظ٤يَّن ٳظلٔنْن حٿ٤يٌٍ أً أرڀِٰ حٿ٤يٌٍ ػڂ طٜذ ٫ڀَ ٍأٓيخ ٳظيٿټو -

كظَ ّزڀٮ ٗئڅ ٍأٓيخ ػڂ طٴْٞ ٫ڀْيخ حٿڄخء ٳٸخٿض ٫خث٘ش ن٬ڂ حٿنٔخء نٔخء حٕنٜخٍ ٿڂ 

 ّټن ّڄن٬ين حٿلْخء أڅ ّظٴٸين ٳِ حٿيّن.

س ٫ن ڃ٤َٱ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخى - 

٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ 

 ٓـٌىه ًٍٻ٫ٌو

 ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن  - 

خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿڄنظَ٘ ّليع أنو ٓڄ٪ أرخه ّليع أنو ٓڄ٪ ٫

 ًٓڀڂ ٙ ّي٩ أٍر٬خ ٷزپ حٿ٨يَ ًٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ  - 

ڃٌٿَ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ٿض ٻنض أنخځ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍؿڀِ ٳِ ٷزڀظو ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٷخ

 ٳبًح ٓـي ٯڄِنِ ٳٸز٠ض ٍؿڀِ ًاًح ٷخځ ر٤ٔيڄخ ًحٿزٌْص ٿْْ ٌّڃجٌ ٳْيخ ڃٜخرْق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

أنيخ ٷخٿض ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظو ًىٌ ٗخٹ ٳٜڀَ ؿخٿٔخ ًٛڀَ ًٍحثو ٷٌځ ٷْخڃخ ٳؤٗخٍ اٿْيڂ أڅ 

 أؿڀٌٔح ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ9

انڄخ ؿ٬پ حٗڃخځ ٿْئطڂ رو ٳبًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬ٌح ًاًح ٛڀَ ؿخٿٔخ ٳٜڀٌح -

 ؿڀٌٓخ.

َكڄن رن ڃييُ ٫ن حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ- 
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نٌٳپ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٔخڃ٪ ٫نيه حٿ٬َ٘ ٳٸخٿض 

أرٰٞ حٿليّغ اٿْو ًٷخٽ ٫ن ٫خث٘ش ٻخڅ ٬ّـزو حٿـٌحڃ٪ ڃن حٿي٫خء ًّي٩ ڃخ رْن ًٿٺ ٷخٽ 

 ًٷخٿض ٫خث٘ش9

 اًح ًٻَ حٿٜخٿلٌڅ ٳلِ ىٚ ر٬ڄَ.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل- 

 أڃو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ٠ّ٪ ٍأٓو ٳِ كـَىخ ٳْٸَأ حٿٸَآڅ ًىِ كخثٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄ٫َن أهْو ٫ن حٿٸخٓڂ - 

ٿٔٚځ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رًًَڅ ٫ًڀْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو ح

 ٫ڄخڃش ٣َٳيخ رْن ٻظٴْو ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ٍأّظو ًحٹ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٳڀْض كيػظنِ ؿَٔس ٫ن - 

 ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٛٴْش أىيص اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخء ٳْو ٬٣خځ  ڃخ ٍأّض ٛخن٬ش ٬٣خځ ڃؼپ-

 ٳڄخ ڃڀټض نٴِٔ أڅ ٻَٔطو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻٴخٍطو ٳٸخٽ9

 انخء ٻبنخء ٬٣ًخځ ٻ٬٤خځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش

ڂ ٍأٍ ٳِ ؿيحٍ حٿٸزڀش رٜخٷخ أً ڃوخ٣خ أً نوخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

 ٳلټو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن ٷ٢ْٔ - 

 ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ أڅ ّٔظڄظ٪ رـڀٌى حٿڄْظش اًح ىرٰض.-

٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ىػنخ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ٠ّ٪ ٍأٓو ٳِ كـَىخ ٳْٸَأ حٿٸَآڅ ًىِ كخثٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄ٫َن أهْو ٫ن حٿٸخٓڂ - 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رًًَڅ ٫ًڀْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطَ حٿنزِ ٛڀ

 ٫ڄخڃش ٣َٳيخ رْن ٻظٴْو ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ٍأّظو ًحٹ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٳڀْض كيػظنِ ؿَٔس ٫ن - 

 ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9
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زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخء ٳْو ٬٣خځ ڃخ ٍأّض ٛخن٬ش ٬٣خځ ڃؼپ ٛٴْش أىيص اٿَ حٿن-

 ٳڄخ ڃڀټض نٴِٔ أڅ ٻَٔطو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻٴخٍطو ٳٸخٽ9

 انخء ٻبنخء ٬٣ًخځ ٻ٬٤خځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش

ڀش رٜخٷخ أً ڃوخ٣خ أً نوخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٳِ ؿيحٍ حٿٸز-

 ٳلټو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن ٷ٢ْٔ - 

 ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ أڅ ّٔظڄظ٪ رـڀٌى حٿڄْظش اًح ىرٰض.-

أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٳ٠ْپ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٫زي حهلل رن ىّنخٍ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ ريٍ ٳظز٬و ٍؿپ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٳڀلٸو ٫ني -

حٿـڄَس ٷخٽ اڅ أٍىص أڅ حطز٬ٺ ًأْٛذ ڃ٬ٺ ٷخٽ طئڃن رخهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٙ 

ن نٔظ٬ْن رڄَ٘ٹ ٷخٽ ػڂ ٿلٸو ٫ني حٿ٘ـَس ٳٴَف رٌحٹ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٍؿ٪ ٳڀ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ٿو ٷٌس ًؿڀي ٳٸخٽ ؿجض ٕطز٬ٺ ًأْٛذ ڃ٬ٺ ٷخٽ طئڃن رخهلل 

ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٙ ٷخٽ حٍؿ٪ ٳڀن حٓظ٬ْن رڄَ٘ٹ ٷخٽ ػڂ ٿلٸو كْن ٧يَ ٫ڀَ حٿزْيحء ٳٸخٽ ٿو 

 ٬ڂ ٷخٽ ٳوَؽ رو.ڃؼپ ًٿٺ ٷخٽ طئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷْْ ٷخٽ9  - 

ٓؤٿض ٫خث٘ش رټڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ ٷخٿض9 رؤٍر٪ ًػٚع ًٓض -

ًػٚع ًػڄخڅ ًػٚع ٫ًَ٘ ًػٚع ًٿڂ ّټن ٌّطَ رؤٻؼَ ڃن ػٚع ٫َ٘س ًٙ أنٸٚ ڃن 

 ٙ ّي٩ ٍٻ٬ظْن. ٓز٪ ًٻخڅ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷْْ ٷخٽ9  - 

ٓؤٿض ٫خث٘ش ٻْٲ ٻخڅ نٌځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـنخرش أّٰظٔپ ٷزپ أڅ -

ّنخځ ٳٸخٿض9 ٻپ ًٿٺ ٷي ٻخڅ ّٴ٬پ ٍرڄخ حٯظٔپ ٳنخځ ًٍرڄخ طٌٟؤ ٳنخځ ٷخٽ ٷڀض ٿيخ ٻْٲ 

ٻخنض ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ أّـيَ أځ َّٔ ٷخٿض9 ٻپ ًٿٺ ٷي 

 ٻخڅ ّٴ٬پ ٍرڄخ ؿيَ ًٍرڄخ أَٓ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷْْ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

زخڅ ڃخ ٙ ّظلٴ٦ ڃن ٯَْه ػڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظلٴ٦ ڃن ىٚٽ ٬ٗ-

 ٌّٜځ رَإّش ٍڃ٠خڅ ٳبڅ ٯڂ ٫ڀْو ٫ي ػٚػْن ٌّڃخ ػڂ ٛخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن ٍر٬ْش ٬ّنِ حرن ِّّي  - 
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٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷْْ أڅ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ كيػو ٷخٽ ٻظذ ڃ٬ِ ڃ٬خًّش اٿَ ٫خث٘ش ٷخٽ 

 ٳيٳ٬ض اٿْيخ ٻظخد ڃ٬خًّش ٳٸخٿض9 ٳٸيڃض ٫ڀَ ٫خث٘ش 

ّخ رنِ أٙ أكيػٺ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض رڀَ ٷخٿض9 ٳبنِ -

ٻنض أنخ ًكٴٜش ٌّڃخ ڃن ًحٹ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ٿٌ ٻخڅ ٫نينخ 

ٿٌ ٻخڅ ٫نينخ ٍؿپ ّليػنخ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ أر٬غ ٿٺ اٿَ أرِ رټَ ٳٔټض ػڂ ٷخٽ9 

ٍؿپ ّليػنخ ٳٸخٿض كٴٜش أٙ أٍٓپ ٿٺ اٿَ ٫ڄَ ٳٔټض ػڂ ٷخٽ ٙ ػڂ ى٫خ ٍؿٚ ٳٔخٍه 

رِ٘ء ٳڄخ ٻخڅ اٙ أڅ أٷزپ ٫ؼڄخڅ ٳؤٷزپ ٫ڀْو رٌؿيو ًكيّؼو ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ٿو9 ّخ ٫ؼڄخڅ 

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿ٬ڀو أڅ ّٸڄٜٺ ٷڄْٜخ ٳبڅ أٍحىًٹ ٫ڀَ هڀ٬و ٳٚ طوڀ٬و ػٚع ڃَحٍ. 

أځ حٿڄئڃنْن ٳؤّن ٻنض ٫ن ىٌح حٿليّغ ٳٸخٿض9 ّخ رنِ ًحهلل ٿٸي أنْٔظو كظَ ڃخ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ 

 ٧ننض أنِ ٓڄ٬ظو.    

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٍُٕٵ رن ٷْْ  - 

 ٫ن ُٻٌحڅ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو9

ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف. ٷخٽ ًٷخٽ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٳِ ٍٻ٫ٌو -

 ًٓـٌىه.

ىس ٫ن ٍُحٍس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخ - 

 أًٳَ ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَٻ٬ظِ حٿٴـَ 

َِ ڃن - ٿيڄخ هَْ ڃن حٿينْخ ؿڄ٬ْخ ٷخٽ ًٻخڅ ٷظخىس ّٔظڄ٪ ىٌح حٿليّغ ٳْٸٌٽ ٿيڄخ أكذ اٿ

 كڄَ حٿن٬ڂ.

س رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍ- 

 أًٳَ ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رخٕؿَحّ أڅ طٸ٤٪ ڃن أ٫نخٵ حٗرپ ٌّځ ريٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٫ٴخڅ - 

نزِ ٛڀَ حهلل أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٛٴْش رنض حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طٸزپ ٛٚس كخثٞ اٙ روڄخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أرِ كٔخڅ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ - 

 ٿ٬خث٘ش أڅ أرخ ىََّس ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٳ٤خٍص ٗٸش ڃنيخ ٳِ حٿٔڄخء  أڅ حٿ٤َْ ٳِ حٿڄَأس ًحٿيحٍ ًحٿيحرش ٳ٠ٰزض ٯ٠زخ ٗيّيح-

 ًٗٸش ٳِ حٍٕٝ ٳٸخٿض انڄخ ٻخڅ أىپ حٿـخىڀْو ّظ٤ًَْڅ ڃن ًٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٌّنْ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9- 
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ٻخڅ ٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكٖ اًح هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

أىرَ ٳبًح أكْ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ىهپ ٍرٞ ٳڀڂ حٗظي ًٿ٬ذ ًأٷزپ ً

 ّظَڃَځ ٻَحىْش أڅ ّئًّو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ - 

٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش أنو طٜيٵ ٫ڀَ رََّس ڃن ٿلڂ حٿٜيٷش ٳٌىذ رو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٳِ ٿلڂ حٿٜيٷش ٷخٽ٫9ڀْو ًٓڀڂ ًٷْپ أنو 

 انڄخ ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًٿنخ ىيّش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن - 

٫ڄَْ ٷخٽ ٫ٴخڅ أهزَنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ڃٌَٓ رن ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ 

٫ِ ًؿپ ڃن اڃَأس ٷخٽ ٫ٴخڅ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ هيّـش ٳٸڀض ٿٸي أ٫ٸزٺ حهلل

 ڃن ٫ـٌُس ڃن ٫ـخثِ ٷَّٖ ڃن نٔخء ٷَّٖ كڄَحء حٿ٘يٷْن ىڀټض ٳِ حٿيىَ ٷخٿض9

ٳظڄ٬َ ًؿيو طڄ٬َح ڃخ ٻنض أٍحه اٙ ٫ني نًِٽ حٿٌكِ أً ٫ني ڃوْڀش كظَ ّن٨َ أٍكڄش -

 أً ٫ٌحد.

َّؾ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿ- 

 أهزَنِ حٿڄَْٰس رن كټْڂ ٫ن أځ ٻڀؼٌځ رنض أرِ رټَ أنيخ أهزَطو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أ٫ظڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش كظَ ًىذ ٫خڃش حٿڀْپ ًكظَ نخځ أىپ حٿڄٔـي -

ًٷخٽ حرن رټَ ٍٷي ػڂ هَؽ ًٛڀَ ٳٸخٽ أنو ٿٌٷظيخ ٿٌٙ أڅ ّ٘ٶ ٫ڀَ أڃظِ ًٷخٽ حرن رټَ 

 أڅ أٗٶ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي - 

 ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ ىٌح ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ -

 ٳٸخٽ ٫ًڀْو حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل ًرَٻخطو طٍَ ڃخ ٙ نٍَ.

ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬- 

٫خث٘ش ٷخٿض حؿظڄ٬ن أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍٓڀن ٳخ٣ڄش اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀن ٿيخ ٷٌٿِ ٿو اڅ نٔخثٺ ّن٘ينٺ حٿ٬يٽ ٳِ حرنش أرِ ٷلخٳش ٷخٿض ٳيهڀض ٫ڀَ 

ننِ اٿْٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃ٪ ٫خث٘ش ٳِ ڃ٣َيخ ٳٸخٿض ٿو اڅ نٔخثٺ أٍٓڀ

 ًىن ّن٘ينٺ حٿ٬يٽ ٳِ حرنش أرِ ٷلخٳش ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أطلزْنِ ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٿض ٳؤكزْيخ ٳَؿ٬ض اٿْين ٳؤهزَطين ڃخ ٷخٽ ٿيخ ٳٸڀن انٺ ٿڂ طٜن٬ِ -

ْٗجخ ٳخٍؿ٬ِ اٿْو ٳٸخٿض ًحهلل ٙ أٍؿ٪ اٿْو ٳْيخ أريح ٷخٽ حٿِىَُ ًٻخنض حرنش ٌٍٓٽ حهلل 

و ًٓڀڂ كٸخ ٳؤٍٓڀن ُّنذ رنض ؿلٖ ٷخٿض ٫خث٘ش ًىِ حٿظِ ٻخنض طٔخڃْنِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

ڃن أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض اڅ أًُحؿٺ أٍٓڀننِ اٿْٺ ًىن ّن٘ينٺ حٿ٬يٽ 

َِ ط٘ظڄنِ ٳـ٬ڀض أٍحٷذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٳِ حرنش أرِ ٷلخٳش ٷخٿض ػڂ أٷزڀض ٫ڀ
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أنظَٜ ڃنيخ ٳڀڂ ّظټڀڂ ٷخٿض ٳ٘ظڄظنِ كظَ ٧ننض أنو  ًأن٨َ اٿَ ٣َٳو ىپ ّؤًڅ ٿِ ٳِ أڅ

ٙ ّټَه أڅ أنظَٜ ڃنيخ ٳخٓظٸزڀظيخ ٳڀڂ أٿزغ أڅ أٳلڄظيخ ٷخٿض ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ انيخ حرنش أرِ رټَ ٷخٿض ٫خث٘ش ًٿڂ أٍ حڃَأس هَْح ڃنيخ ًأٻؼَ ٛيٷش ًأًٛپ ٿڀَكڂ 

٫ِ ًؿپ ڃن ُّنذ ڃخ ٫يح ٌٍٓس ڃن ٯَد ًأرٌٽ ٿنٴٔيخ ٳِ ٻپ ِٗء ّظٸَد رو اٿَ حهلل 

 كي ٻخڅ ٳْيخ طٌٗٺ ڃنيخ حٿٴْجش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ أً ٯَْه ٫ن - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ؿخءص ٳخ٣ڄش رنض ٫ظزش رن ٍر٬ْش طزخّ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٙ ِّنْن حّٓش ٷخٿض ٳ٬ٌٟض ّيىخ ٫ڀَ ٍأٓيخ كْخء ٳؤهٌ ٫ڀْيخ أڅ ٙ َّ٘ٻن رخهلل ْٗجخ ً-

ٳؤ٫ـذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٍأٍ ڃنيخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 أٷَُ أّظيخ حٿڄَأس 

 أٷَُ ٳٌحهلل ڃخ رخ٬ّن اٙ ٫ڀَ ىٌح ٷخٿض ٳن٬ڂ اًح ٳزخ٬ّيخ رخّٓش.

ن أٓخڃش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل ر- 

ڃٌَٓ رن َٓؿْ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّڄٌص ٫ًنيه ٷيف ٳْو ڃخء ّيهپ ّيه ٳِ حٿٸيحف ًّڄٔق ًؿيو رخٿڄخء ًىٌ 

 ّٸٌٽ9

 حٿڀيڂ أ٫نِ ٫ڀَ ٓټَحص حٿڄٌص.-

ڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خڃَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃٔ- 

٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنِ ٫ٌٱ رن حٿلَع رن حٿ٤ٴْپ أڅ ٫خث٘ش أهزَطو أڅ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ّخ ٫خث٘ش اّخٹ ًڃلٸَحص حٿٌنٌد ٳبڅ ٿيخ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ٣خٿزخ.-

ن أرِ ڃڀْټش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿََّ أهزَنِ حر- 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض حٳظٸيص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳ٨ننض أنو ًىذ ٿز٬ٞ 

 نٔخثو ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳظلٔٔض ػڂ ٍؿ٬ض ٳبًح ىٌ ٍحٻ٪ أً ٓخؿي ّٸٌٽ9

 ٓزلخنٺ ًرلڄيٹ ٙ اٿو اٙ أنض ٳٸڀض رؤرِ أنض ًأڃِ انٺ ٿٴِ ٗؤڅ ًانِ ٿٴِ ٗؤڅ آهَ.-

يػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس أً كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك- 

 ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو9

َِ ڃن ٓز٪ ٷَد ٿڂ طلڀپ أًٻْظين ٿ٬ڀِ أٓظَّق ٳؤ٫يي اٿَ حٿنخّ ٷخٿض ٫خث٘ش - ٛزٌح ٫ڀ

ظَ ٣ٴٶ َّْ٘ اٿْنخ أڅ ٳؤؿڀٔنخه ٳِ ڃو٠ذ ٿلٴٜش ڃن نلخّ ًٓټزنخ ٫ڀْو حٿڄخء ڃنين ك

 ٷي ٳ٬ڀظن ػڂ هَؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷڀض ٿ٤٬خء ٳڄخ طزظِٰ - 

رٌٿٺ ٷخٽ أڃخ ٓزلخنٺ ًرلڄيٹ ٙ اٿو اٙ أنض ٳؤهزَنِ حرن أرِ ڃڀټْش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ 

 حٳظٸيص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳ٨نض.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو أڅ ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي ح- 
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ٷخٿض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻپ نٔخثٺ ٿيخ ٻنْش ٯَُْ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٻظنِ أنض أځ ٫زي حهلل ٳټخڅ ّٸخٽ ٿيخ أځ ٫زي حهلل كظَ ڃخطض ًٿڂ طڀي ٷ٢.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڄَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل- 

٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نڄض ٳَأّظنِ ٳِ حٿـنش ٳٔڄ٬ض ٌٛص 

ٷخٍة ّٸَأ ٳٸڀض ڃن ىٌح ٷخٿٌح ىٌح كخٍػش رن حٿن٬ڄخڅ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 حٿنخّ رؤڃو.ٻٌحٹ حٿزَ ٻٌحٹ حٿزَ ًٻخڅ أرَ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ڃڀټْش أً - 

 ٯَْه أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ٻخڅ هڀٶ أرٰٞ اٿَ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿټٌد ًٿٸي ٻخڅ -

ْو كظَ حٿَؿپ ّټٌد ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټٌرش ٳڄخ ِّحٽ ٳِ نٴٔو ٫ڀ

 ٬ّڀڂ أڅ ٷي أكيع ڃنيخ طٌرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن طڄْڂ رن - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ٳبًح حنَٜٱ ٷخٽ ٿِ ٷٌڃِ ٳؤًطَُ.-

كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ- 

حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٍؿپ ّيهپ ٫ڀَ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃونغ 

ًٻخڅ ٬ّيًنو ڃن ٯَْ أًٿِ حٍٗرش ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ًىٌ ٫ني ر٬ٞ 

 نٔخثو ًىٌ ّن٬ض حڃَأس ٳٸخٽ9

رؼڄخڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ  انيخ اًح أٷزڀض أٷزڀض رؤٍر٪ ًاًح أىرَص أىرَص-

 أٍٍ ىٌح ٬ّڀڂ ڃخ ىينخ ٙ ّيهپ ٫ڀْټن ىٌح ٳلـزٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أهْو ٫ن حٿٸخٓڂ رن - 

ڃلڄي رن ٫خث٘ش أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رًَُڅ ٫ڀْو ٫ڄخڃش 

 ٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نو ٳٸخٽ٣9َٳيخ رْن ٻظٴْو ٳ

 ٍأّظو ًحٹ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن رٚٽ ٫ن َّٗٺ رن - 

 ٫زي حهلل ٫ن حرن أرِ ٫ظْٶ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٫ڀَ حٿَّٶ.ٳِ ٫ـٌس حٿ٬خٿْش ٗٴخء أً طَّخٵ أًٽ حٿزټَس -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حٿټَّڂ أڅ ڃـخىيح - 

أهزَه أڅ ڃٌٿَ ٿ٬خث٘ش أهزَه ٻخڅ ّٸٌى ريخ أنيخ ٻخنض اًح ٓڄ٬ض ٌٛص حٿـَّ أڃخڃيخ 

 ٷخٿض
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ٷٲ رِ ٳْٸٲ كظَ ٙ طٔڄ٬و ًاًح ٓڄ٬ظو ًٍحءىخ ٷخٿض أ٩َٓ رِ كظَ ٙ أٓڄ٬و ًٷخٿض -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿو طخر٬خ ڃن حٿـن.ٷخٽ ٌٍٓٽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أځ ڃلڄي ٫ن - 

 ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

َّٓپ ٫ڀَ حٿټخٳَ كْظخڅ ًحكيس ڃن ٷزپ ٍأٓو ًأهٍَ ڃن ٷزپ ٍؿڀْو طٸَٟخنو ٷَٟخ -

 َ ٌّځ حٿٸْخڃش.ٻڀڄخ ٳَٯظخ ٫خىطخ اٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ - 

حٿٔٴَ ٫ن ڃ٬ٜذ رن ْٗزش ٫ن ٣ڀٶ رن كزْذ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ّٰظٔپ ڃن أٍر٪ ڃن حٿـڄ٬ش ًحٿـنخرش ًحٿلـخڃش ًٯٔپ حٿڄْض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ كْٔن رن ًٻٌحڅ ٫ن - 

 ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 طًِؽ حٿڄَأس ٿؼٚع ٿڄخٿيخ ًؿڄخٿيخ ًىّنيخ ٳ٬ڀْٺ رٌحص حٿيّن طَرض ّيٹ.-

رن نخرپ ٫ن أځ ٻڀؼٌځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ أّڄن - 

٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷْپ ٿو أڅ ٳٚڅ ًؿ٪ ٙ ٬٤ّڂ حٿ٬٤خځ 

 ٷخٽ

٫ڀْټڂ رخٿظڀزْنش ٳلٌٔه اّخىخ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه انيخ ٿظٰٔپ ر٤ن أكيٻڂ ٻڄخ ّٰٔپ أكيٻڂ -

 ًؿيو رخٿڄخء ڃن حٿٌٓن.

لٶ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آ- 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڄخ نِٿض آّش حٿوْخٍ ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٫خث٘ش انِ أٍّي أڅ -

أًٻَ ٿٺ أڃَ ٳٚ طٸ٠ْن ٳْو ْٗجخ ىًڅ أرٌّٺ ٳٸخٿض ًڃخ ىٌ ٷخٿض ٳي٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل 

َِ ىٌه حٓ ّش "ّخ أّيخ حٿنزِ ٷپ ًُٕحؿٺ اڅ ٻنظن طَىڅ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأ ٫ڀ

ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس حّٓش ٻڀيخ ٷخٿض ٳٸڀض ٷي حهظَص حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٿض ٳٴَف ٿٌٿٺ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن - 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل

هڀٸض حٿڄٚثټش ڃن نٌٍ ًهڀٸض حٿـخڅ ڃن ڃخٍؽ ڃن نخٍ ًهڀٶ آىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃڄخ -

 ًٛٲ ٿټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃخٿٺ كيػنخ ٓخٿڂ أرٌ حٿن٠َ ڃٌٿَ - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ
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ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ٙ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٙ ٌّٜځ ًڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظټڄپ ْٛخځ ٗيَ ٷ٢ اٙ ٍڃ٠خڅ ًڃخ ٍأّظو ٳِ ٗيَ ٷ٢ أٻؼَ ڃنو ْٛخڃخ 

 ٳِ ٬ٗزخڅ.

 رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل- 

 ٷ٢ْٔ ٫ن حرن ػٌرخڅ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أڅ ّٔظڄظ٪ رـڀٌى حٿڄْظش اًح ىرٰض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫َٳـش ٫ن - 

َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ  ٫خث٘ش ٷخٿض ىهپ ٫ڀ

ًىىص أنِ ٿڂ أٳ٬ڀو ىهڀض حٿزْض ٳؤهَ٘ أڅ ّـِء حٿَؿپ ڃن  ٳٸخٽ ٿٸي ٛن٬ض حٿٌْځ ْٗجخ-

 أٳٶ ڃن حٓٳخٵ ٳٚ ّٔظ٤ْ٪ ىهٌٿو ٳَْؿ٪ ًٳِ نٴٔو ڃنو ِٗء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس أڅ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

حّٓش ٫ڀَ أڅ ٙ َّ٘ٻن  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخّ٪ حٿنٔخء رخٿټٚځ ريٌه-

 رخهلل ْٗجخ ٷخٿض ًڃخ ڃٔض ّيه ّي حڃَأس ٷ٢ اٙ حڃَأس ّڄڀټيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ًزي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن - 

 حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٓـِ ٳِ ػٌد كزَس.-

أرِ كيػنخ هڀٲ حرن حٿٌٿْي كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٫ن أرْو ٫ن هخٿي رن ٓڀڄش حٿڄوًِڃِ ٫ن حٿزيِ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٻپ أكْخنو.-

ىذ ٫ن ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٷْْ رن ً- 

 ڃن رنِ ٌٓحءس ٫ن ٫خث٘ش ٳْڄخ ّٴْٞ رْن حٿَؿپ ًحڃَأطو ڃن حٿڄخء ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜذ حٿڄخء ٫ڀَ حٿڄخء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ًٌّنْ ٫ن - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٌكِ حٿَإّخ حٿٜخىٷش أً ٷخٽ حٿَإّخ أًٽ ڃخ ريأ رو ٌٍٓ-

 حٿٜخٿلش ٗٺ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٿض ًٻخڅ ٙ ٍَّ ٍإّخ اٙ ؿخءص ڃؼپ ٳڀٶ حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٤٫خء - 

 حٿوَحٓخنِ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ٌٛطو رخٿٸَحءس ٷخٿض ٍرڄخ ٍٳ٪ ًٍرڄخ هٴٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 ڃخ ڃٔض ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي حڃَأس ٳِ ر٬ْش ٷ٢.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى  كيػنخ ٫زي حهلل- 

 ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ ًّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن ًٛٚس حٿٰيحس ٙ أٍحه -

 ّليع ًٌٟءح ر٬ي حٿٰٔپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿٔيُ ٫ن ٫ڄًَ رن - 

 ٫خث٘ش ڃْڄٌڅ ٫ن

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ ىحًى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن - 

٤٫خء ٷخٽ ٓڄ٬ض أنو ّٸ٤٪ حٿٜٚس حٿټڀذ حٌٕٓى ًحٿڄَأس حٿلخثٞ ٷخٽ ٤٫خء كيػنِ 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش أهزَطو9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ًىِ ڃ٬ظَٟش رْن ّيّو ًٷخٽ أٿْْ ىن أڅ ٌٍٓٽ حهلل-

 أڃيخطټڂ ًأهٌحطټڂ ٫ًڄخطټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد كيػنِ - 

 ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أٍحى حٿنٌځ ؿڄ٪ ّيّو ٳْنٴغ ٳْيڄخ ػڂ ّٸَأ ٷپ ىٌ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح -

حهلل أكي ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ ػڂ ّڄٔق ريڄخ ًؿيو ًٍأٓو ًٓخثَ 

 ؿٔيه ٷخٽ ٫ٸْپ ًٍأّض حرن ٗيخد ّٴ٬پ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي كيػنِ ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬٘خء ػڂ ٛڀَ ػڄخڅ ٍٻ٬خص ٷخثڄخ ًٍٻ٬ظْن -

 ؿخٿٔخ رْن حٿنيحءّن ٿڂ ّټن ّي٫يڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ هيّـش ڃٌَٓ رن ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل

ٳؤ٣نذ ٳِ حٿؼنخء ٫ڀْيخ ٳؤىٍٻنِ ڃخ ّيٍٹ حٿنٔخء ڃن حٿَْٰس ٳٸڀض ٿٸي أ٫ٸزٺ حهلل ّخ ٌٍٓٽ 

 حهلل ڃن ٫ـٌُ ڃن ٫ـخثِ ٷَّٖ كڄَحء حٿ٘يٷْن ٷخٿض9

ٳظَْٰ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طَْٰح ٿڂ أٍه طَْٰ ٫ني ِٗء ٷ٢ اٙ ٫ني -

 ي حٿڄوْڀش كظَ ٬ّڀڂ ٍكڄش أً ٫ٌحد.نًِٽ حٿٌكِ أً ٫ن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ - 

أٌّد كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ػڂ ڃخص ٷزپ أڅ ّٸ٠ْو ٳؤنخ ًٿْو. ڃن كڄپ ڃن أڃظِ ىّنخ ػڂ ؿيي ٳِ ٷ٠خثو-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حرن أرِ ٳَحص ٫ن - 

٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ 

ِ حهلل ٛڀَ أهزَطو أنيخ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٤خ٫ٌڅ ٳؤهزَىخ نز

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أنو ٻخڅ ٫ٌحرخ ّز٬ؼو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ڃن ّ٘خء ٳـ٬ڀو حهلل ٍكڄش ٿڀڄئڃنْن ٳڀْْ ڃن ٫زي -

ًٷ٪ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳِ رڀيه ٳْڄټغ ٳِ رڀيه ٛخرَح ڃلظٔزخ ٬ّڀڂ أنو ٿن ّْٜزو اٙ ڃخ ٻظذ حهلل 

 ٿو اٙ ٻخڅ ٿو ڃؼپ أؿَ ٗيْي.

يػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿٌٿْي رن أرِ حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ك- 

 ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّوزَ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ هَْ ٳِ ؿڄخ٫ش حٿنٔخء اٙ ٳِ ڃٔـي أً ٳِ ؿنخُس ٷظْپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ َّٗٺ ًكْٔن كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ

 ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ؿڀٌى حٿڄْظش ٳٸخٽ ىرخٯيخ ٣يٌٍىخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو أڅ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٿڀٌُ٭ ٳٌّٔٶ ًٿڂ أٓڄ٬و أڃَ رٸظڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن - 

ّلَْ رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ أڅ ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ أهزَه أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًؼڄخڅ كيػخه أڅ أرخ رټَ حٓظؤًڅ 

ڃ٤٠ـ٪ ٫ڀَ ٳَحٗو ٙرْ ڃ١َ ٫خث٘ش ٳؤًڅ ٕرِ رټَ ًىٌ ٻٌٿٺ ٳٸ٠َ اٿْو كخؿظو ػڂ 

حنَٜٱ ٳخٓظؤًڅ ٫ڄَ ٳؤًڅ ٿو ًىٌ ٫ڀَ طڀٺ حٿلخٽ ٳٸ٠َ اٿْو كخؿظو ػڂ حنَٜٱ ػڂ 

ِ ؿخء ٫ؼڄخڅ ػڂ حٓظؤًڅ ٫ڀْو ٳـڀْ ًٷخٽ ٿ٬خث٘ش حؿڄ٬ِ ٫ڀْٺ ػْخرٺ ٳٸ٠ْض اٿْو كخؿظ

ػڂ حنَٜٳض ٳٸخٿض ٫خث٘ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿِ أٍٹ ٳ٫ِض ٕرِ رټَ ٫ًڄَ ٻڄخ ٳ٫ِض 

ٿ٬ؼڄخڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٫ؼڄخڅ ٍؿپ كِْ ًانِ هْ٘ض اڅ أًنض 

ٿو ٫ڀَ طڀٺ حٿلخٽ أڅ ٙ ّزڀٮ اٿِ ٳِ كخؿظو ٷخٽ ٿْغ ًٷخٽ ؿڄخ٫ش حٿنخّ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ث٘ش9ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬خ

 أٙ أٓظلِ ڃڄن طٔظلِ ڃنو حٿڄٚثټش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ حرن ٫ڄَ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن - 

ّلَْ رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ أرخ رټَ حٓظؤًڅ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙرْ ڃ٣َخ

 ٬نخه.ٳٌٻَ ڃ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ حٿلَع رن ٬ّٸٌد حٕنٜخٍُ - 

٫ن ِّّي رن أرِ ِّّي حٕنٜخٍُ ٫ن حڃَأطو أنيخ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٸخٿض 

 ٫خث٘ش9 

ٷيځ ٫ڀْنخ ٫ڀِ ڃن ٓٴَ ٳٸيڃنخ اٿْو ڃنو ٳٸخٽ ٙ آٻڀو كظَ أٓؤٽ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ًٓڀڂ ٷخٿض ٳٔؤٿو ٫ڀِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ڀْو 

 ٻڀٌه ڃن ًُ حٿلـش اٿَ ًُ حٿلـش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٻخنض اًح ڃخص حٿڄْض ڃن أىڀيخ 

َٷن اٙ أىڀيخ ًهخٛظيخ أڃَص رزَڃش ڃن طڀزْنش ٳ٤زوض ػڂ ٛن٪ ػَّي ٳخؿظڄ٪ حٿنٔخء ػڂ طٴ

 ٳٜزض حٿظڀزْنش ٫ڀْيخ ػڂ ٷخٿض ٻڀن ڃنيخ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 حٿظڀزْنش ڃـڄش ٿٴئحى حٿڄَّٞ طٌىذ رز٬ٞ حٿلِڅ.-

ٲ رن أرِ رَىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٌّٓ- 

 ٫ن أرْو ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح هَؽ ڃن حٿٰخث٢ ٷخٽ

 ٯٴَحنٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًأٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫خٛڂ - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 أكٔنض َهڀٸِ ٳؤكٔن ُهُڀٸِ.حٿڀيڂ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًأنخ ربُحثو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٍحٗي ٫ن ِّّي رن - 

 حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٬ّٴَ ٫ن

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٛڀَ حٿ٬٘خء ىهپ حٿڄنِٽ ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن -

ػڂ ٛڀَ ر٬يىڄخ ٍٻ٬ظْن أ٣ٌٽ ڃنيڄخ ػڂ أًطَ رؼٚع ٙ ّٴٜپ ٳْين ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن 

 ًىٌ ؿخٿْ َّٻ٪ ًىٌ ؿخٿْ ًّٔـي ًىٌ ٷخ٫ي ؿخٿْ.

خ ىخٗڂ كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن أرِ كڄِس ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن- 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ٗز٪ آٽ ڃلڄي ػٚػخ ڃن هزِ رَ كظَ ٷزٞ ًڃخ ٍٳ٪ ڃن ڃخثيطو ٻَٔس ٷ٢ كظَ ٷزٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحى أرٌ نٌف أنزؤنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ّلَْ رن أرِ - 

ٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن رؤُ ِٗء ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي ح

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴظظق ٛٚطو اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ٷخٿض ٻخڅ اًح ٷخځ ٻزَ 

 ًّٸٌٽ9
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حٿڀيڂ ٍد ؿزَّپ ًڃْټخثْپ ًآَحٳْپ ٳخ٣َ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٫خٿڂ حٿْٰذ ًحٿ٘يخىس أنض -

ينِ ٿڄخ حهظڀٴض ٳْو ڃن حٿلٶ ربًنٺ انٺ طييُ طلټڂ رْن ٫زخىٹ ٳْڄخ ٻخنٌح ٳْو ّوظڀٴٌڅ حى

ڃن ط٘خء اٿَ َٛح١ ڃٔظٸْڂ ٷخٽ ّلَْ ٷخٽ أرٌ ٓڀڄش ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ڃن ىڄِه ًنٴؼو ٷخٽ ًٻخڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ڃن ىڄِه ًنٴوو ًنٴؼو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ىڄِه ط٬ًًٌح رخهلل ڃن حٿ-

ًنٴوو ًنٴؼو ٷخٽ أڃخ ىڄِه ٳيٌه حٿڄٌطش حٿظِ طؤهٌ رنِ حىځ ًأڃخ نٴوو ٳخٿټزَ ًأڃخ نٴؼو 

 ٳخٿ٬َ٘.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف أنزؤنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي  - 

ْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓؤٽ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿَكڄن رن ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ ٌّن

ًٓڀڂ ًىٌ ٷخثڂ ٫ڀَ حٿزخد ًأنخ أٓڄ٪ ٷخٽ أٛزق ؿنزخ ًأنخ أٍّي حٿٌٜځ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ انِ أٛزق ؿنزخ ًأنخ أٍّي حٿٌٜځ ٷخٽ حٿَؿپ انِ ٿٔض ٻڄؼڀٺ أنض ٯٴَ حهلل ٿٺ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ٳ٠ٰذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل

 انِ أٍؿٌ أڅ أٻٌڅ أه٘خٻڂ ٿڀَد ٫ِ ًؿپ ًأ٫ڀڄټڂ رڄخ أطٸِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٫ن أرِ ًثذ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٫زخّ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن نْخٍ حٕٓڀڄِ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٖڃش ًٷخٿض ٻخڅ أرِ ّٸٔڂ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٨زْش هَُ ٳٸٔڄيخ ٿڀلَس ًٿ-

 ٿڀلَ ًحٿ٬زي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ًٿټنو ٻخڅ أڃڀټټڂ ٍٗرو.-

ّٺ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ َٗ - 

 ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9

ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظڄؼپ ْٗجخ ڃن حٿ٬َ٘ ٷخٿض ٷي ٻخڅ ّظڄؼپ ڃن ٬َٗ -

 ٫زي حهلل رن ًٍحكش ًّٸٌٽ ًّؤطْٺ رخٕهزخٍ ڃن ٿڂ طًِى.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٬ّنِ حرن ٳ٠خٿش أهزَطنِ - 

 أڃِ ٫ن ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظِ ڃن حٿ٠لَ أٍر٪ ٍٻ٬خص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن حٿٔيُ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 حٿزيِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٓؤٽ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ْو ػڂ حٿؼخنِ ػڂ حٿؼخٿغ.أُ حٿنخّ هَْ ٷخٽ9 حٿٸَڅ حٿٌُ أنخ ٳ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ڃَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ  - 
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ٷخٿض ٫خث٘ش ٙ ّنزِٰ ٕكي أڅ ّزٰٞ أٓخڃش ر٬ي ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃن ٻخڅ ّلذ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ٳڀْلذ أٓخڃش.-

أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿٸي ٻنض حٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًانخ ٿـنزخڅ ًٿټن -

 حٿڄخء ٙ ّـنذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٿْغ ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ

اًح ٻؼَص ًنٌد حٿ٬زي ًٿڂ ّټن ٿو ڃخ ّټٴَىخ ڃن حٿ٬ڄپ حرظٚه حهلل ٫ِ ًؿپ رخٿلِڅ -

 ٿْټٴَىخ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ى٘خځ ٫ن حرن َّْٓن  - 

 ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَح ٻخڃٚ ڃنٌ ٷيځ حٿڄيّنش اٙ ٍڃ٠خڅ.ڃخ ٛخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٤٫خء أهزَنِ  - 

٫ًَس رن حٿِرَْ ٻنخ ڃٔظنيّن اٿَ حٿلـَس ًأنخ أٓڄ٪ ٌٛص حٿٌٔحٹ أً ٌٓحٻيخ ًىِ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍؿذ ٷخٽ ن٬ڂ طٔظن ٷڀض ّخ أرخ ٫زي حٿَكڄن أ٫ظڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٷڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن أٙ طٔظڄ٬ْن ڃخ ّٸٌٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٿض ًڃخ ّٸٌٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن 

 ٷخٽ ّٸٌٽ9

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ظڄَ ٳِ ٍؿذ ٷخٿض ّٰٴَ حهلل ٕرِ ٫زي حٿَكڄن -

ٙ ًأرٌ ٫زي حٿَكڄن ًحهلل ڃخ ح٫ظڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫ڄَس أً ٫ڄَس ا

 ڃ٬و ًڃخ ح٫ظڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍؿذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن  - 

 ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 نيَ ٫ن حٿظزظپ.-

نخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػ - 

ٷخٽ ٷخٿض ٿِ ٫خث٘ش أٙ ٬ّـزٺ أرٌ ىََّس ؿخء ٳـڀْ اٿَ ؿخنذ كـَطِ ّليع ٫ن 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔڄ٬نِ ًٿٺ ًٻنض أٓزق ٳٸخځ ٷزپ أڅ أٷ٠ِ ٓزلظِ ٿٌ 

 ؿڀْ كظَ أٷ٠ِ ٓزلظِ ٿَىىص ٫ڀْو

 َىٻڂ.اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن َّٔى حٿليّغ ٻٔ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن  - 

حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
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 ًٓڀڂ9

ِ حٷظڀٌح حٿلْخص ٻڀين اٙ حٿـخڅ حٕرظَ ڃنيخ ًًح حٿ٤ٴْظْن ٫ڀَ ٧يَه ٳبنيڄخ ّٸظٚڅ حٿٜز-

 ٳِ ر٤ن أڃو ًّْٰ٘خڅ حٕرٜخٍ ًڃن طَٻيڄخ ٳڀْْ ڃنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن  - 

 ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ظڄَ ٳِ ٍؿذ ٷخٿض ّٰٴَ حهلل ٕرِ ٫زي حٿَكڄن ًحهلل ڃخ ح٫ظ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫ڄَس أً ٫ڄَس اٙ ًأرٌ ٫زي حٿَكڄن ڃ٬و ًڃخ ح٫ظڄَ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍؿذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن  - 

 ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 نيَ ٫ن حٿظزظپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

ٷخٽ ٷخٿض ٿِ ٫خث٘ش أٙ ٬ّـزٺ أرٌ ىََّس ؿخء ٳـڀْ اٿَ ؿخنذ كـَطِ ّليع ٫ن 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔڄ٬نِ ًٿٺ ًٻنض أٓزق ٳٸخځ ٷزپ أڅ أٷ٠ِ ٓزلظِ ٿٌ 

 ؿڀْ كظَ أٷ٠ِ ٓزلظِ ٿَىىص ٫ڀْو

 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن َّٔى حٿليّغ ٻَٔىٻڂ.اڅ ٍ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن  - 

حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

رظَ ڃنيخ ًًح حٿ٤ٴْظْن ٫ڀَ ٧يَه ٳبنيڄخ ّٸظٚڅ حٿٜزِ حٷظڀٌح حٿلْخص ٻڀين اٙ حٿـخڅ حٕ-

 ٳِ ر٤ن أڃو ًّْٰ٘خڅ حٕرٜخٍ ًڃن طَٻيڄخ ٳڀْْ ڃنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن  - 

 ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن  - 

 ڃـخىي ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿټڀذ حٌٕٓى حٿزيْڂ ٤ْٗخڅ.-

ٿي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ٫ٸْپ ٬ّنِ حٿؼٸٴِ كيػنخ ڃـخ - 

 ٬ٓي ٫ن ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

كيع ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔخثو ًحص ٿْڀش كيّؼخ ٳٸخٿض حڃَأس ڃنين ّخ ٌٍٓٽ -

حهلل ٻخڅ حٿليّغ كيّغ هَحٳش ٳٸخٽ أطيًٍڅ ڃخ هَحٳش اڅ هَحٳش ٻخڅ ٍؿپ ڃن ٫ٌٍس 

ٳټخڅ ّليع حٿنخّ  أَٓطو حٿـن ٳِ حٿـخىڀْش ٳڄټغ ٳْين ىىَح ٣ٌّٚ ػڂ ٍىًه اٿَ حٗنْ
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رڄخ ٍأٍ ٳْيڂ ڃن ح٫ٕخؿْذ ٳٸخٽ حٿنخّ كيّغ هَحٳش ٷخٽ أرِ أرٌ ٫ٸْپ ىٌح ػٸش آڄو ٫زي 

 حهلل رن ٫ٸْپ حٿؼٸٴِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 أڃو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٓڀڂ كْن ٗز٪ حٿنخّ ڃن حٌٕٓىّن حٿظڄَ ًحٿڄخء.طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ىحًى كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن أڃو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظټت ٳِ كـَُ ًأنخ كخثٞ ّٸَأ حٿٸَآڅ.-

كيػنخ ىحًى رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن حٿَرْ٪  - 

 ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ  - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ كٴٜش ڃٌٿَ ٫خث٘ش أڅ ٫خث٘ش أهزَطو9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟخ ٳؤڃَ ٳنٌىُ أڅ  ٿڄخ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل-

حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ٳٸخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ٳِ ٛٚطو ٳؤكٔزو ٷَأ ٌٍٓس حٿزٸَس ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ 

حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄي ػڂ ٷخځ ڃؼپ ڃخ ٷخځ ًٿڂ ّٔـي ػڂ ٍٻ٪ ٳٔـي ٷخځ ٳٜن٪ 

 ڃؼپ ڃخ ٛن٪ ػڂ ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٳِ ٓـيس ػڂ ؿڀْ ًؿڀِ ٫ن حٿ٘ڄْ.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ آلٶ رن ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش كيػن - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ9

 ٿٌٙ أڅ طز٤َ ٷَّٖ ٕهزَطيخ رڄخ ٿيخ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٫ن  - 

 ٌّٓٲ رن ڃخىٺ ٫ن كٴٜش رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ن٬َٶ ٫ن حٿـخٍّش ٗخس ٫ًن حٿٰٚځ ٗخطْن -

 ًأڃَنخ رخٿٴ٩َ ڃن ٻپ هڄٔش ْٗخه ٗخس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

٬َِْ حٿنٔخء حٿٚطِ ًىزن أنٴٔين ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٫خث٘ش أنيخ ٻخنض ط

 أٙ طٔظلِ حٿڄَأس أڅ ط٬َٝ نٴٔيخ رَْٰ ٛيحٵ ٳنِٽ أً ٷخٽ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ9

طَؿِ ڃن ط٘خء ڃنين ًطئًُ اٿْٺ ڃن ط٘خء ًڃن حرظْٰض ڃڄخ ٫ِٿض ٳٚ ؿنخف ٫ڀْٺ -

 ٷخٿض اڅ أٍٍ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ّٔخ٩ٍ ٿٺ ٳِ ىٌحٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿلَع رن ى٘خځ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ ّؤطْٺ حٿٌكِ ٷخٽ9

َِ ػڂ ّٴٜڂ ٫نِ ًٷي ٫ًْض ًأكْخنخ - أكْخنخ ّؤطْنِ ٳِ ڃؼپ ٛڀٜڀش حٿـَّ ًىٌ أٗيه ٫ڀ
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 ٳؤ٫ِ ڃخ ّٸٌٽ. ّؤطْنِ ڃڀٺ ٳِ ڃؼپ ٌٍٛس حٿَؿپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق حٿِرَُْ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿلَع رن ى٘خځ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳٌٻَ نلٌه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ًَّٗق ٬ّنِ حرن حٿن٬ڄخڅ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق  - 

٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ ٌّنْ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٷخٿض حٓظؤًڅ ٍؿپ  ٫ن

 ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

رجْ حرن حٿ٬َْ٘س ٳڀڄخ ىهپ ىٖ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحنز٢ٔ اٿْو ػڂ هَؽ -

ٿڂ ّنز٢ٔ  ٳخٓظؤًڅ ٍؿپ آهَ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ن٬ڂ حرن حٿ٬َْ٘س ٳڀڄخ ىهپ

اٿْو ٻڄخ حنز٢ٔ اٿَ حٓهَ ًٿڂ ّيٖ ٿو ٻڄخ ىٖ ٳڀڄخ هَؽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظؤًڅ ٳٚڅ 

ٳٸڀض ٿو ڃخ ٷڀض ػڂ ى٘٘ض ٿو ًحنز٤ٔض اٿْو ًٷڀض ٿٴٚڅ ڃخ ٷڀض ًٿڂ أٍٹ ٛن٬ض رو ڃخ 

 ٛن٬ض رخٓهَ ٳٸخٽ ّخ ٫خث٘ش ڃن َٗحٍ حٿنخّ ڃن حطٸِ ٿٴل٘و.

أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ٫ؼڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 َِ ٫ڄًَ رن ىخنت ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َٳض ٳِ ًؿيو أڅ ٷي كٴِه ِٗء ٳظٌٟؤ ػڂ هَؽ ٳڀڂ 

 ّټڀڂ أكي ٳينٌص ڃن حٿلـَحص ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ9

ڃًَح رخٿڄ٬ًَٱ ًحنيٌح ٫ن حٿڄنټَ ڃن ٷزپ أڅ طي٫ٌنِ ٳٚ  ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ حهلل ّٸٌٽ-

 أؿْزټڂ ًطٔؤٿٌنِ ٳٚ أ٤٫ْټڂ ًطٔظنًَٜنِ ٳٚ أنَٜٻڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رټَ رن ٫َْٔ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش رن حٿلـخؽ ّليع ٫ن  - 

 ن٬ْڂ رن أرِ ىني ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٜٲ.أڅ أرخ رټَ ٛڀَ رخٿنخّ ًٌٍٓٽ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗزخرش رن ٌٓحٍ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ن٬ْڂ رن أرِ ىني ٫ن  - 

 أرِ ًحثپ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڀٲ أرِ رټَ ٷخ٫يح ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو.-

ٗزخرش كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ٫ًَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو9

ڃًَح أرخ رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ ٷخٿض ٫خث٘ش9 اڅ أرخ رټَ ٍؿپ أْٓٲ ٳڄظَ ّٸٌځ ڃٸخڃٺ -

ًَح أرخ رټَ ٳڀْٜپ طيٍٻو حٿَٷش ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 انټن ٌٛحكذ ٌّٓٲ ڃ

 رخٿنخّ ٳٜڀَ أرٌرټَ ًٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڀٴو ٷخ٫يح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ڃلڄي رن ڃيِځ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

ڃن حٿَٳٶ ٳٸي أ٤٫ِ ك٨و ڃن هَْ حٿينْخ ًحٓهَس ًٛڀش حٿَكڂ انو ڃن أ٤٫ِ ك٨و -
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 ًكٔن حٿوڀٶ ًكٔن حٿـٌحٍ ٬ّڄَحڅ حٿيّخٍ ًِّّيحڅ ٳِ ح٫ٕڄخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿلَع ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٫ڀَ حٿنٔخء ٻٴ٠پ حٿؼَّي ٫ڀَ حٿ٬٤خځ.ٳ٠پ ٫خث٘ش -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ حرن ٫ڄَ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿٸخٓڂ رن  - 

 ٫زخّ ٫ن ٫زي حهلل رن ىّنخٍ حٕٓڀڄِ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ ر٨زْش ٳْيخ هَُ ٳٸٔڂ ٿڀلَس ًحٕڃش ٷخٿض ٫خث٘ش -

 ّٸٔڂ ٿڀلَ ًحٿ٬زي ٷخٽ أرِ ٷخٽ ِّّي رن ىًَڅ ٳٸٔڂ رْن حٿلَس ًحٕڃش ٌٓحء. ًٻخڅ أرِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي كيػنخ هخٿي ٫ن حٿْ٘زخڅ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حٿ٬َٜ  ٛٚطخڅ ٿڂ ّظَٻيڄخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٓح ًٙ ٫ٚنْش ٍٻ٬ظْن ر٬ي-

 ًٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن ٬ْٓي رن ًىذ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل

ٳِ ىٌه حّٕش حٿٌّن ّئطٌڅ ڃخ أطٌح ًٷڀٌريڂ ًؿڀش انيڂ اٿَ ٍريڂ ٍحؿ٬ٌڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌ -

ًَّ٘د حٿوڄَ ًىٌ ّوخٱ حهلل ٷخٽ ٙ ّخ رنض أرِ رټَ ّخ رنض حٿٜيّٶ حٿٌُ َّٔٵ ًِّنِ 

 ًٿټنو حٿٌُ ّٜڀِ ًٌّٜځ ًّظٜيٵ ًىٌ ّوخٱ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي أنزؤنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٓٚځ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

ش أهزَه أڅ ٫خث٘ش ّلَْ حرن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٷٚرش أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ْٗز

أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣َٷو ًؿ٪ ٳـ٬پ ّ٘ظټِ ًّظٸڀذ ٫ڀَ ٳَحٗو 

 ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٿٌ ٛن٪ ىٌح ر٠٬نخ ٿٌؿيص ٫ڀْو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اڅ حٿٜخٿلْن ّ٘يى ٫ڀْيڂ ًانو ٙ ّْٜذ ڃئڃنخ نټزش ڃن ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٵ ًٿٺ اٙ ك٤ض -

 ٪ ريخ ىٍؿش.رو ٫نو ه٤ْجش ًٍٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫زي حهلل كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ٫ټَڃش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو كظَ أٓڄ9٪

 حٿڀيڂ انڄخ أنخ رَ٘ ٳٚ ط٬خٷزنِ ر٘ظڂ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن اڅ آًّظو.-

كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ڃلڄي رن َّٗٺ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ڃڀټْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 طٌٳِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظِ ًٳِ ٿْڀظِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ڃلڄي رن َّٗٺ ٫ن حرن أرِ  - 

ِء ڃن أڃَ حٿٜيٷش ٳٌٻَص ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٗ

 ْٗجخ ٷڀْٚ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 
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 أ٤٫ِ ًٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌَْ ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ هخٍؿش رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ  - 

 حٿَؿخٽ ٫ن أڃو ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 طنـٌ ڃن حٿ٬خىش ٷخٽ أرِ هخٍؿش ٬ْٟٲ حٿليّغ.ٙ طزخ٩ حٿؼڄَس كظَ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀِ ٫ن ّلَْ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش  - 

 أڅ أځ رټَ أهزَطو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿڄَأس9

 طٍَ ڃخ َّّزيخ ر٬ٞ حٿ٤يَ ٷخٽ انڄخ ىٌ ٫ًَٵ أً ٷخٽ ٫َٵ.-

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٓخڃش ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫ًَس كيػنخ ٫ز - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٌّن ّٜڀٌڅ حٿٜٴٌٱ.-

رِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٓڄ٬ض آلٶ رن ٫زي حهلل رن أ - 

 ٣ڀلش ٷخٽ كيػنِ ْٗزش حٿو٠َُ أنو ٗيي ٫ًَس ّليع ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّـ٬پ حهلل ٫ِ ًؿپ ٍؿٚ ٿو ٓيڂ ٳِ حٙٓٚځ ٻڄن -

ٙ ٓيڂ ٷخٽ ًٓيخځ حٗٓٚځ حٿٌٜځ ًحٿٜٚس ًحٿٜيٷش ًٙ ّظٌٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٍؿٚ ٳِ 

ش ٯَْه ًٙ ّلذ ٍؿپ ٷٌڃخ اٙ ؿخء ڃ٬يڂ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ًحٿَحر٬ش حٿينْخ ٳٌْٿْو ٌّځ حٿٸْخڃ

ٙ ّٔظَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٫زي ًنزخ ٳِ حٿينْخ اٙ ٓظَه ٫ڀْو ٳِ حٓهَس ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ رن 

٫زي حٿ٬ِِّ اًح ٓڄ٬ظڂ ڃؼپ ىٌح حٿليّغ ڃن ڃؼپ ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخكٴ٨ٌه.

كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃلڄي ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿيخى ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٗظټَ ٍٷخه ؿزَّپ ٳٸخٽ رٔڂ حهلل أٍٷْٺ ڃن ٻپ ىحء -

 ّ٘ٴْٺ ڃن َٗ كخٓي اًح كٔي ًڃن َٗ ٻپ ًُ ٫ْن.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنِ ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ كيػن - 

 كيػظنِ أځ ڃلڄي أڅ ٫خث٘ش كيػظيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ٙ َّٷي ڃن ٿْپ ًٙ نيخٍ ٳْٔظْٸ٦ اٙ حٓظخٹ ٷزپ حٿٌٌٟء.-

رن أرِ ُحثيس ٷخٽ أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ أكڄي رن كنزپ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ  - 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗظٍَ ڃن ّيٌىُ ٬٣خڃخ ٳَىنو ى٫ٍو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 أرِ ڃَْٔس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ اُحٍح ػڂ أىهپ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٗخٍه ًٿټنو ٻنض اًح ٣ڄؼض ٗيىص ٫ڀ-

 ٻخڅ أڃڀټټڂ ٍٗرو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ رن ػڄخځ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن ڃوڀي رن هٴخٱ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿٰڀش رخٿ٠ڄخڅ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٓڄ٬ض ڃن-

ٷَحڅ رن ػڄخځ ٳِ ٓنش اكيٍ ًػڄخنْن ًڃخثش ًٻخڅ حرن حٿڄزخٍٹ رخٷْخ ًٳْيخ ڃخص حرن 

 حٿڄزخٍٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش حٿٴِحٍُ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ڃ٬خًس  - 

 حٿ٬يًّش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًىٌ رْنيڄخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ڃ٬َٔ ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ أٿٴْظو رخٿٔلَ حٓهَ اٙ نخثڄخ ٫نيُ ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيْؼڂ رن ؿڄْپ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ اڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ًٳِ حٿزْض ٷَرش ٳخهظنؼيخ -

 ًَٗد ًىٌ ٷخثڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ  - 

 حٿِىَُ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػٌد كزَس ػڂ أهٌ ٫نو ٷخٽ حٿٸخٓڂ اڅ رٸخّخ ًٿٺ أىٍؽ ٍ-

 حٿؼٌد ٿ٬نينخ ر٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

حٿوظخڅ ٳٸي ًؿذ حٿٰٔپ ٳ٬ڀظو أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  اًح ؿخًُ حٿوظخڅ-

 ًحٯظٔڀنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٫ن  - 

 ٫ټَڃش ًحرن أرِ ڃڀټْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڂ ّٜڀِ ًٿڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄَ رخٿٸيٍ ٳْؤهٌ حٿ٬َٵ ٳْْٜذ ڃنو ػ-

 ّظٌٟؤ ًٿڂ ّڄْ ڃخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ  - 

 كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـنذ ٳٌْٟ٪ ٿو حٗنخء ٳْو حٿڄخء ٳْٴَ٭ ٫ڀَ ّيّو -

هڀيڄخ ٳِ حٿڄخء ػڂ ّيهپ ّيه حٿْڄنَ ٳِ حٗنخء ٳْٴَ٭ ريخ ٫ڀَ ّيه ٳْٰٔڀيڄخ ٷزپ أڅ ّي

حٿٍَْٔ ٳْٰٔپ ٳَؿو ػڂ ّڄ٠ڄٞ ًّٔظن٘ٶ ػٚػخ ًّٰٔپ ًؿيو ًًٍح٫ْو ػڂ َّٰٱ 
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 ػٚع ٯَٳخص ٳْٜزيخ ٫ڀَ ٍأٓو ػڂ ّٰظٔپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٍر٬ْش ٫ن  - 

 ث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خ

 حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٴيخ ٍأّظٺ ٳِ حٿڄنخځ ڃَطْن أٍٍ ٍؿٚ ّلڄڀٺ ٳِ َٓٷش كََّ ٳْٸٌٽ ىٌه اڃَأطٺ ٳؤٻ٘-

 ٳبًح ىِ أنض ٳؤٷٌٽ اڅ ّٺ ىٌح ڃن ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ّڄ٠و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخىف ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش ًٻخڅ ٌّطَ روڄْ ٓـيحص ٙ ّـڀْ رْنين كظَ -

 ّـڀْ ٳِ حٓهَس ػڂ ّٔڀڂ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫ًَس ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنخ - 

 ٫ًَس ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أ٣ْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤ٣ْذ ڃخ أٷيٍ ٫ڀْو ٷزپ أڅ ّلَځ ػڂ ّلَځ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَّن أكيىڄخ أَّٔ ڃن حٓهَ اٙ حهظخٍ ڃخ هَْ ٍٓ-

 أَّٔىڄخ ڃخ ٿڂ ّټن اػڄخ ٳبًح ٻخڅ اػڄخ ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس  - 

 ّوزَه رو ٫نِ. ٫ن ٫خث٘ش ڃؼڀو ٷخٽ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٿِ ٬ّنِ ٫ؼڄخڅ رن ٫ًَس ى٘خځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ڃن رنِ طْڂ ّٸخٽ ٿو ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٽ9

 طنخًٿنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض انِ ٛخثڄش ٳٸخٽ ًأنخ ٛخثڂ.-

ِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنِ أرِ ٫ن ٛخٿق حٕٓيُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ڃلڄي رن ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

 ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄظن٪ ڃن ِٗء ڃن ًؿيِ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ُٻَّخ ٫ن حٿ٬زخّ رن ًٍّق ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ڃلڄي رن ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٫ن ٫خث٘ش9

 ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ أنزؤنخ ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ رن ڃيَحڅ ٫ن  - 

 ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫خث٘ش

 أنيخ ٻخنض طٰٔپ حٿڄنِ ڃن ػٌد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
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ځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنخ ى٘خ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٌّڃخ ٌّٜڃو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـخىڀْش ًٻخنض -

ٷَّٖ طٌٜڃو ٳِ حٿـخىڀْش ٳڀڄخ ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄينْش ٛخڃو ًأڃَ 

 رْٜخڃو ٳڀڄخ نِٽ ٍڃ٠خڅ ٻخڅ ٍڃ٠خڅ ىٌ حٿٴ٠َّش ًطَٹ ٫خٌٍٗحء.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنِ أرِ ٫ن ڃ٬ٜذ رن ْٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 هَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٯيحس ٫ًڀْو ڃ١َ ڃَؿپ ڃن ٬َٗ أٌٓى.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن ٫ڄظو  - 

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ن ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓ

 اڅ أ٣ْذ ڃخ أٻڀظڂ ڃن ٻٔزټڂ ًاڅ أًٙىٻڂ ڃن ٻٔزټڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخنض حڃَأس ڃوًِڃْش طٔظ٬َْ حٿڄظخ٩ ًطـليه ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸ٤٪ ّيىخ -

أٓخڃش رن ُّي ٳټڀڄٌه ٳټڀڂ أٓخڃش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ  ٳؤطَ أىڀيخ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ّخ أٓخڃش أٙ أٍحٹ طټڀڄنِ ٳِ كي ڃن كيًى حهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ ٷخځ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 انڄخ ىڀٺ ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ رؤنو اًح َٓٵ ٳْيڂ حٿَّ٘ٲ 

ْٲ ٷ٬٤ٌه ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ٻخنض ٳخ٣ڄش رنض ڃلڄي طَٻٌه ًاًح َٓٵ ٳْيڂ حٿ٬٠

 ٿٸ٬٤ض ّيىخ ٳٸ٤٪ ّي حٿڄوًِڃْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ اڅ حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ڃن ٬ٗخثَ حهلل ٷخٿض9

ڀْش ًڃنخس ٛنڂ رْن ڃټش ًحٿڄينْش ٷخٿٌح ٻخڅ ٍؿخٽ ڃن حٕنٜخٍ ڃڄن ّيپ ٿڄنخس ٳِ حٿـخى-

ّخ نزِ حهلل انخ ٻنخ ن٤ٌٱ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ط٨٬ْڄخ ٿڄنخس ٳيپ ٫ڀْنخ كَؽ أڅ ن٤ٌٱ ريڄخ 

ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اڅ حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ڃن ٬ٗخثَ حهلل ٳڄن كؾ حٿزْض أً ح٫ظڄَ ٳٚ ؿنخف 

 ٫ڀْو أڅ ٤ٌّٱ ريڄخ.

حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي - 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريأ رِ - ٿڄخ نِٿض أڅ ٻنظن طَىڅ حهلل ًٌٍٓٿو ىهپ ٫ڀ

ٳٸخٽ ّخ ٫خث٘ش انِ ًحٻَ ٿٺ أڃَح ٳٚ ٫ڀْٺ أڅ ٙ ط٬ـڀِ ٳْو كظَ طٔظؤڃَُ أرٌّٺ ٷخٿض ٷي 

حٷو ٷخٿض9 ٳٸَأ ٫ڀِ ّخ أّيخ حٿنزِ ٷپ ًُٗحؿٺ اڅ ٻنظن ٫ڀڂ ًحهلل ٿڂ ّټٌنخ ٿْؤڃَحنِ رٴَ

َُ ٳبنِ أٍّي حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو  طَىڅ حٿلْخس حٿينْخ ًُّنظيخ ٳٸڀض أٳِ ىٌح أٓظؤڃَ أرٌ

 ًحٿيحٍ حٕهَس.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄظلن حٿڄئڃنخص اٙ رخّٓش حٿظِ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اًح ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀ-

 ؿخءٹ حٿڄئڃنخص ّزخ٬ّنٺ ٫ڀَ أڅ ٙ َّ٘ٻن ًٙ ًٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٷخٽ ٷخٽ حٿِىَُ ٳؤهزَنِ  - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل  ٛڀَ حهلل ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٳڀڄخ ڃ٠ض طٔ٪ ٫ًًَ٘څ ٿْڀش ىهپ ٫ڀ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ريأ رِ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ ٷٔڄض أڅ ٙ طيهپ ٫ڀْنخ ٗيَح ًانٺ ٷي 

ىهڀض ڃن طٔ٪ ٫ًَّ٘ن أ٫يىن ٳٸخٽ9 اڅ حٿ٘يَ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ ػڂ ٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش انِ 

ًحٻَ ٿٺ أڃَح ٳٚ ٫ڀْٺ أڅ ٙ ط٬ـڀِ ٳْو كظَ طٔظؤڃَُ أرٌّٺ ػڂ ٷَح حّٓش ّخ أّيخ حٿنزِ 

َُ ٿڂ ّټٌنخ ّؤڃَحنِ رٴَحٷو ٷپ ًُٕحؿٺ كظ َ رڀٮ أؿَح ٨٫ْڄخ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٷي ٫ڀڂ أرٌ

 ٷخٿض ٳٸڀض

َُ ٳبنِ أٍّي حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس.-  أٳِ ىٌح أٓظؤڃَ أرٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس ٫ن ٬ٓي  - 

ٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن ى٘خځ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٳٸڀض أهزَّنِ ٫ن هڀ

 ٳٸخٿض9

 ٻخڅ هڀٸو حٿٸَآڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٸخٽ ٻْٲ ّؤطْٺ حٿٌكِ ّخ نزِ حهلل 

 ٷخٽ9

َِ ّؤطْنِ أكْخنخ ٿو ٛڀٜڀش ٻٜڀٜڀش حٿ- ـَّ ٳْنٴٜڂ ٫نِ ًٷي ٫ًْض ًًٿٺ أٗيه ٫ڀ

 ًّؤطْنِ أكْخنخ ٳِ ٌٍٛس حٿَؿپ أً ٷخٽ حٿڄڀٺ ٳْوزَنِ ٳؤ٫ِ ڃخ ّٸٌٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڄَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 طٸ٤٪ ّي حٿٔخٍٵ ٳِ ٍر٪ ىّنخٍ ٳٜخ٫يح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٷخٽ أهزَص ٫ن حرن  - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ًىِ طٌٻَ ٗؤڅ هْزَ

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬غ حرن ًٍحكش اٿَ حٿْيٌى ٳْوَٙ ٫ڀْيڂ ٤ّْذ ٷزپ -

أځ ّيٳ٬ٌنو اٿْيڂ رٌٿٺ ًانڄخ أڃَ أڅ ّئٻپ ڃنو ػڂ ّوًَْڅ ّيٌى أّؤهًٌنو رٌٿٺ حٿوَٙ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿوَٙ ٿټِ ّلِٜ حٿِٻخس ٷزپ أڅ طئٻپ حٿؼڄَس ًطٴَٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّق ٫ن حرن ٗيخد أنو رڀٰو  - 

 ٫نو ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ًىِ طٌٻَ ٗؤڅ هْز9َ

 أنو ٷخٽ كْن ٤ّْذ أًٽ حٿظڄَ ًٷخٽ ٷزپ أڅ طئٻپ حٿؼڄخٍ.ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ -
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ كـش حٿٌىح٩ ٳؤىڀڀض ر٬ڄَس ًٿڂ أٻن ٓٸض -

ٓڀڂ ڃن ٻخڅ ڃ٬و حٿييُ ٳڀْيڀپ رخٿلؾ ڃ٪ ٫ڄَطو حٿييُ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ػڂ ٙ ّلپ كظَ ّلپ ڃنيڄخ ؿڄ٬ْخ ٳل٠ض ٳڀڄخ ىهڀض ٿْڀش ٫َٳش ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ 

ٻنض أىڀڀض ر٬ڄَس ٳټْٲ أٛن٪ رلـظِ ٷخٽ حنٸ٠ِ ٍأٓٺ ًحڃظ٤ِ٘ ًحڃٔټِ ٫ن حٿ٬ڄَس 

حٿظن٬ْڂ ڃټخڅ ًأىڀِ رخٿلؾ ٳڀڄخ ٷ٠ْض كـظِ أڃَ ٫زي حٿَكڄن حرن أرِ رټَ ٳؤ٫ڄَنِ ڃن 

 ٫ڄَطِ حٿظِ نٔټض ٫نيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ًى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳٸخٿض انِ -

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 كـِ ًحٗظ٣َِ أڅ ڃلڀِ كْغ أٍّي حٿلؾ ًأنخ ٗخٻْش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀ

 كزٔظنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أٍحى أڅ ّنٴَ أهزَ أڅ ٛٴْش كخثٞ ٳٸخٽ9

 أكخرٔظنخ ىِ ٳؤهزَ أنيخ ٷي أٳخٟض ٳؤڃَىخ رخٿوًَؽ.-

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كي - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸظپ هڄْ ٳٌحٓٶ ٳِ حٿلپ ًحٿلَځ حٿليأس ًحٿ٬ٸَد -

 ًحٿٴؤٍس ًحٿَٰحد ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ.

٫ڄو ٷخٽ أهزَنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٫ن حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن - 

٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

هڄْ ڃن حٿيًحد ٻڀين ٳخٓٶ ّٸظڀن ٳِ حٿلپ ًحٿلَځ حٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿ٬ٸَد ًحٿَٰحد -

 ًحٿليأس ًحٿٴؤٍس.

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن  - 

هٔٴض حٿ٘ڄْ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ؿيح ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ؿيح ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ 

 ؿيح ًىٌ ىًڅ حٿٸْخځ حًٕٽ ػڂ ٓـي ػڂ ٷخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ًىٌ ىًڅ حًٕٽ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ

حٿَٻ٩ٌ ًىٌ ىًڅ حٿَٻ٩ٌ حًٕٽ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ًىٌ ىًڅ حٿٸْخځ حًٕٽ ػڂ 

ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ًىٌ ىًڅ حٿَٻ٩ٌ حًٕٽ ػڂ ٓـي ٳخنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ًٷي طـڀض حٿ٘ڄْ ٳو٤ذ حٿنخّ ٳلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ اڅ حٿ٘ڄْ 
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نيڄخ ٙ ّؤٴخڅ ٿڄٌص أكي ًٙ ٿلْخطو ٳبًح ٍأّظڄٌىڄخ ٳټزًَح ًحٿٸڄَ ڃن آّخص حهلل ًأ

ًحى٫ٌح حهلل ٫ِ ًؿپ ًٛڀٌح ًطٜيٷٌح ّخ أڃش ڃلڄي ڃخ ڃن أكي أٯَْ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ 

ِّنِ ٫زيه أً طِنِ أڃظو ّخ أڃش ڃلڄي ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٿزټْظڂ ٻؼَْح ًٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ أٙ 

 ىپ رڀٰض.

كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّليع ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ أٍٍ ٛٴْش اٙ كخرٔظنخ ٷخٽ أًٿڂ طټن أٳخٟض ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳٚ كزْ ٫ڀْٺ ٳنٴَ ريخ.-

ن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حٿَكڄن ر - 

٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٿٌىىص أنِ ٻنض حٓظؤًنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٻڄخ حٓظؤًنظو ٌٓىس ٳؤٛڀِ حٿٜزق رڄنَ ًأٍڃِ حٿـڄَس ڃن ٷزپ أڅ ّؤطِ حٿنخّ ٳٸْپ ٿيخ 

 ًٻخنض حٓظؤًنظو ٷخٿض9 ن٬ڂ

 ٳؤًڅ ٿيخ.انيخ ٻخنض حڃَأس ػز٤ش ػٸْڀش ٳخٓظؤًنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن  - 

 ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن حٿڀظْن ٷزپ حٿٴـَ ٳْوٴٴيڄخ كظَ -

 أٷٌٽ ىپ ٷَأ ٳْيڄخ رؤځ حٿٸَآڅ.

ڄَْ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ن - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أطَؿ٪ نٔخإٹ رلـش ٫ًڄَس ًأٍؿ٪ أنخ رلـش ٿْْ ڃ٬يخ ٫ڄَس ٳؤٷخځ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿز٤لخء ًأڃَىخ ٳوَؿض اٿَ حٿظن٬ْڂ ًهَؽ ڃ٬يخ أهٌىخ ٫زي حٿَكڄن رن 

أطض حٿزْض ٳ٤خٳض رو ًرْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًٷَٜص ٳٌرق  أرِ رټَ ٳؤكَڃض ر٬ڄَس ػڂ

 ٫نيخ رٸَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ٬ٓي رن ٬ْٓي ٫ن حٿٸخٓڂ حرن ڃلڄي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 أكذ ح٫ٕڄخٽ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ أىًڃيخ ًاڅ ٷپ.-

رِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

أرٌ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ٷڀض أُ أڃو ٻْٲ ٻخڅ ْٛخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ٙ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٙ ٌّٜځ ًٿڂ أٍه ٌّٜځ ڃن ٗيَ أٻؼَ -

 رپ ٻخڅ ٌّٜڃو ٻڀو.ڃن ْٛخڃو ڃن ٬ٗزخڅ ٻخڅ ٌّٜځ ٬ٗزخڅ اٙ ٷڀْٚ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ًًٍف حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ كن٨ڀش ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 رن ڃلڄي ٷخٽ ًٍف ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9
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ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٫َ٘ ٍٻ٬خص ٌّطَ رٔـيس ًَّٻ٪ -

 ٫َ٘س.ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ ٳظڀٺ ػٚع 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ كن٨ڀش ٫ن حرن ٓخر٢ ٫ن ٫خث٘ش  - 

ٷخٿض9 أر٤ؤص ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ڃخ كزٔٺ ّخ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ 

حهلل اڅ ٳِ حٿڄٔـي ٍؿٚ ڃخ ٍأّض أكيح أكٔن ٷَحءس ڃنو ٷخٽ ٳٌىذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ح ىٌ ٓخٿڂ ڃٌٿَ أرِ كٌّٴش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ڀْو ًٓڀڂ ٳبً

 حٿلڄي هلل حٿٌُ ؿ٬پ ٳِ أڃظِ ڃؼڀٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٴ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٍؿپ ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٿڄخ ٌٍٓ ًٿٺ.ٻخڅ ّڄْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬٤خڃو ًٛٚطو ًٻخنض ٗڄخٿو -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ كزْذ رن أرِ ٫ڄَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش حرنش ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٫ڀَ حٿنٔخء ڃن ؿيخى ٷخٽ9

 ن٬ڂ ٫ڀْين ؿيخى ٙ ٷظخٽ ٳْو حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس.-

ّْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍ - 

 ٷخٿض9

ٻٴن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػٚػش أػٌحد ٓلٌٿْش ٿْْ ٳْيخ ٷڄْٚ ًٙ -

 ٫ڄخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ  - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃڀټْش ٷخٽ ٷخٽ ًٻٌحڅ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ ٓؤٿض 

ًٓڀڂ ٫ن حٿـخٍّش ّنټليخ أىڀيخ أطٔظؤڃَ أځ ٙ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 طٔظؤڃَ ٷخٿض9 ٫خث٘ش ٳٸڀض ٿو ٳبنيخ طٔظلِ ٳظٔټض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٳٌٿٺ اًنيخ اًح ىِ ٓټظض.-

نخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬خًّش رن آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػ - 

 ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 حٓظؤًنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـيخى ٳٸخٽ9

 كٔزټن حٿلؾ أً ؿيخىٻن حٿلؾ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٓڀْڄخڅ  - 

خث٘ش أهزَطو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حرن ٗيخد أهزَه أڅ ٫ًَس أهزَه أڅ ٫

 ٷخٽ9

أّڄخ حڃَأس نټلض رَْٰ اًڅ ڃٌحٿْيخ ٳنلټخكيخ رخ٣پ ػٚػخ ًٿيخ ڃيَىخ رڄخ أٛخد ڃنيخ ٳبڅ -

 حٗظـًَح ٳبڅ حٿٔڀ٤خڅ ًٿِ ڃن ٙ ًٿِ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن كټْڂ رن ؿزَْ ٫ن ٬ْٓي  - 

 ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9رن ؿزَْ 
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ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ِٗء أ٩َٓ ڃنو اٿَ ٍٻ٬ظْن ٷزپ ٛٚس -

 حٿٰيحس ًٙ اٿَ ٯنْڄش ٤ّڀزيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬خًّش رن آلٶ ٫ن  - 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9 ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ 

 حٿـيخى ٳٸخٽ9

 رلٔزټن حٿلؾ أً ٷخٽ ؿيخىٻن حٿلؾ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد حٿٔوظْخنِ ٫ن  - 

 حرن َّْٓن ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ حٿ٬ٸْڀِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٣ٌّٚ ٷخ٫يح ٷخٽ ٷڀض ٻْٲ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخثڄخ ًٿْٚ-

 ٻخڅ ّٜن٪ ٷخٿض9 ٻخڅ اًح ٷَأ ٷخثڄخ ًاًح ٷَأ ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٷخ٫يح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ًحٿؼٌٍُ ٫ن أٌّد - 

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٤٫خء حٿوَحٓخنِ ٫ن  - 

٬ڄَ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ ًىٌ ؿنذ ّلَْ رن ّ

 ٷخٿض ٿ9ِ

ًٍرڄخ حٯظٔپ ٷزپ أڅ ّنخځ ًٍرڄخ نخځ ٷزپ أڅ ّٰظٔپ ًٿټنو ٻخڅ ّظٌٟؤ ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ -

 ؿ٬پ ٳِ حٿيّن ٬ٓش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  - 

ٿِرَْ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ًٻخڅ ٌّٻَه ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ًٻٌح ٻخڅ ٳِ ٻظخرو ٬ّنِ ح

حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن ٫ًَس أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ؿخءص حڃَأس ًڃ٬يخ حرنظخڅ 

ٿيخ ٳڀڂ طـي ٫نيُ ْٗجخ ٯَْ طڄَس ًحكيس ٳؤ٤٫ْظيخ اّخىخ ٳؤهٌطيخ ٳ٘ٸظيخ رْن حرنظْيخ ًٿڂ 

َِ طٴْجش طؤٻپ ڃنيخ ْٗجخ ػڂ  ٷخڃض ٳوَؿض ىِ ًحرنظخىخ ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀ

 ًٿٺ ٳليػظو كيّؼيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن حرظڀَ ڃن ىٌه حٿزنخص رِ٘ء ٳؤكٔن اٿْين ٻن ٓظَح ٿو ڃن حٿنخٍ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًحهلل ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ ٫ڀَ رخد كـَطِ ًحٿلز٘ش ّڀ٬زٌڅ -

رخٿلَحد ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظَنِ رَىحثو ٕن٨َ اٿَ ٿ٬زيڂ ڃن رْن أًنو 

٫ًخطٸو ػڂ ّٸٌځ ڃن أؿڀِ كظَ أٻٌڅ أنخ حٿظِ أنَٜٱ ٳخٷيًٍح ٷيٍ حٿـخٍّش حٿليّؼش حٿٔن 

 ّٜش ٫ڀَ حٿڀيٌ.حٿلَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ى٘خځ ٫ن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ٻنض أٿ٬ذ رخٿڀ٬ذ ٳْؤطْنِ ٌٛحكزِ ٳبًح ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٍَڅ ڃنو -

.َِ  ٳْؤهٌىن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَْىىن اٿ

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنٴغ ٫ڀَ نٴٔو ٳِ حٿڄَٝ حٿٌُ ٷزٞ ٳْو ڃنو -

 رخٿڄ٬ًٌحص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن حٿٸخٓڂ رن  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍأٍ حٿْٰغ ٷخٽ9ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ 

 حٿڀيڂ ْٛزخ ىنْجخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڄَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

كخٍػش رن نڄض ٳَأّظنِ ٳِ حٿـنش ٳٔڄ٬ض ٌٛص ٷخٍة ّٸَأ ٳٸڀض ڃن ىٌح ٳٸخٿٌح ىٌح -

 حٿن٬ڄخڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٻٌٿٺ حٿزَ ٻٌٿٺ حٿزَ ًٻخڅ أرَ حٿنخّ رؤڃو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

څ ٻٴخٍس ٿٌنزو كظَ حٿٌ٘ٻش ّ٘خٻيخ أً حٿنټزش ڃخ ڃن ڃَٝ أً ًؿ٪ ّْٜذ حٿڄئڃن اٙ ٻخ-

 ّنټزيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ّلَْ  - 

رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 حٓظؤًڅ أرٌ رټَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ؿظو ًىٌ ڃ٬ِ ٳِ حٿڄ١َ ػڂ ًٓڀڂ ًأنخ ڃ٬و ٳِ ڃ١َ ًحكي ٷخٿض9 ٳؤًڅ ٿو ٳٸ٠َ اٿْو كخ

هَؽ ػڂ حٓظؤًڅ ٫ڀْو ٫ڄَ ٳؤًڅ ٿو ٳٸ٠َ اٿْو كخؿظو ٫ڀَ طڀٺ حٿلخٽ ػڂ هَؽ ػڂ حٓظؤًڅ 

٫ڀْو ٫ؼڄخڅ ٳؤٛڀق ٫ڀْو ػْخرو ًؿڀْ ٳٸ٠َ اٿْو كخؿظو ػڂ هَؽ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٳٸڀض ٿو9 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظؤًڅ ٫ڀْٺ أرٌ رټَ ٳٸ٠َ اٿْٺ كخؿظو ٫ڀَ كخٿٺ طڀٺ ػڂ حٓظؤًڅ ٫ڀْٺ 

 ٫ڄَ ٳٸ٠َ اٿْٺ كخؿظو ٫ڀَ كخٿٺ طڀٺ ػڂ حٓظؤًڅ ٫ڀْٺ ٫ؼڄخڅ ٳټؤنٺ حكظٴ٨ض ٳٸخٽ9

َِ كخؿظو.-  اڅ ٫ؼڄخڅ ٍؿپ كِْ ًانِ ٿٌ أًنض ٿو ٫ڀَ طڀٺ حٿلخٽ هْ٘ض أڅ ٙ ّٸ٠ِ اٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ  أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حڃَأس ؿخءص

ًُؿخ ًٿِ َٟس ًانِ أط٘ز٪ ڃن ًُؿِ أٷٌٽ ًأ٤٫خنِ ٻٌح ًٻٔخنِ ٻٌح ًىٌ ٻٌد ٳٸخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿڄظ٘ز٪ رڄخ ٿڂ ٢٬ّ ٻٚرْ ػٌرِ ًٍُ.-

ُ ٫ن ٫ًَس ٫ًن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَ - 

ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٷخٽ ٓخٽ ٍؿپ ٫خث٘ش ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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 ٬ّڄپ ٳِ رْظو ْٗجخ ٷخٿض9

ن٬ڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوٜٲ ن٬ڀو ًّو٢ْ ػٌرو ٬ًّڄپ ٳِ رْظو ٻڄخ -

 ٬ّڄپ أكيٻڂ ٳِ رْظو.

نزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خًّ ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أ - 

٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأٍ ڃوْڀش طَْٰ ًؿيو ًىهپ 

 ًهَؽ ًأٷزپ ًأىرَ ٳبًح ڃ٤َص ٍَٓ ٫نو ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ9

ڃخ أڃنض أڅ ّټٌڅ ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٳڀڄخ ٍأًه ٫خٍٟخ ڃٔظٸزپ أًىّظيڂ اٿَ ٍّق ٳْيخ ٫ٌحد -

 أٿْڂ.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫ - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٪ ٌٛص أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ًىٌ ّٸَأ ٳٸخٽ9

 ٿٸي أًطِ أرٌ ڃٌَٓ ڃن ڃِحڃَْ آٽ ىحًى.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٤٫خء حٿوَحٓخنِ ٫ن  - 

ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ٓؤٿيخ ٍؿپ ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ 

 ٌٛطو ڃن حٿڀْپ اًح ٷَأ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٍرڄخ ٍٳ٪ ًٍرڄخ هٴٞ ٷخٽ9

حٿلڄي هلل حٿٌُ ؿ٬پ ٳِ حٿيّن ٬ٓش ٷخٽ9 ٳيپ ٻخڅ ٌّطَ ڃن أًٽ حٿڀْپ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٍرڄخ -

لڄي هلل ٫ِ ًؿپ حٿٌُ ؿ٬پ ٳِ حٿيّن أًطَ ڃن أًٽ حٿڀْپ ًٍرڄخ أًطَ ڃن آهَه ٷخٽ9 حٿ

 ٬ٓش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٳبًح ٳـَ حٿٴـَ -

 حٿڄئًڅ ّئًنو ٿڀٜٚس. ٛڀَ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ػڂ حطټؤ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن كظَ ّؤطْو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٷخٿض9  - 

 أهزَنِ ٬ٓي رن ى٘خځ أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ رظٔ٪ ٍٻ٬خص ًٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ٳڀڄخ -

 ٬ٟٲ أًطَ رٔز٪ ًٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ كيػنخ ٫ز - 

أڅ ٬ٓي رن ٫خڃَ ًٻخڅ ؿخٍح ٿو ٳٌٻَ حٿليّغ ًأنو ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٌٻَص ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أنو ٻخڅ ّٜڀِ طٔ٪ ٍٻ٬خص ٙ ّٸ٬ي ٳْين اٙ ڃن ٫ني حٿؼخڃنش ٳْلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌّٻَه -

يٞ ًٙ ّٔڀڂ ػڂ ّٜڀِ حٿظخ٬ٓش ٳْٸ٬ي ٳْلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌّٻَه ًّي٫ٌ ػڂ ًّي٫ٌ ػڂ ّن

 ّٔڀڂ طٔڀْڄخ ّٔڄ٬نخ ػڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ٷخ٫ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس حٿ٬يًّش  - 
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 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٍر٪ ٍٻ٬خص ًِّّي ڃخ ٗخء حهلل.ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٛٚس حٿ٠لَ أ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ حرن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ  - 

 كيػظنِ ڃ٬خًس حٿ٬يًّش

 ٳٌٻَه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزلش حٿ٠لَ ٷخٽ ًٷخٿض ٫خث٘ش ٿٸي ٻخڅ ٌٍٓٽ  ڃخ ٓزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظَٹ حٿ٬ڄپ ًانو ٿْلذ أڅ ٬ّڄڀو ڃوخٳش أڅ ّٔظن رو حٿنخّ 

 ٳْٴَٝ ٫ڀْيڂ ٷخٿض9 ًٻخڅ ّلذ ڃخ هٲ ٫ڀَ حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

٘ش ٷخٿض9 هٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٌٍٓٽ ٫ن ٫خث

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ رخٿنخّ ٳؤ٣خٽ حٿٸَحءس ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ 

ٍأٓو ٳؤ٣خٽ حٿٸَحءس ًىِ ىًڅ ٷَحءطو حًٕٿَ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ًىٌ ىًڅ ٍٻ٫ٌو 

ٳٜن٪ ٳِ حٿَٻ٬ش حٿؼخنْش ڃؼپ ًٿٺ ػڂ حنَٜٱ حًٕٽ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٔـي ٓـيطْن ػڂ ٷخځ 

 ٳٸخٽ9

اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ ٙ ّؤٴخڅ ٿڄٌص أكي ًٙ ٿلْخطو ًٿټنيڄخ آّظخڅ ڃن آّخص حهلل ٫ِ ًؿپ -

 ٳبًح ٍأّظڂ ًٿٺ ٳخٳ٫ٌِح ٿڀٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ًأهزَنِ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

 ًُحى ٷخٽ9 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ڃؼپ ىٌح

 ٳبًح ٍأّظڂ ًٿٺ ٳظٜيٷٌح ًٛڀٌح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أهزَنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

أنيخ أهزَص ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنيخ أنيڄخ ٫َٗخ ؿڄ٬ْخ ًىڄخ ؿنذ ٳِ انخء -

 ًحكي.

حٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

هڀٸض حٿڄٚثټش ڃن نٌٍ ًهڀٸض حٿـخڅ ڃن ڃخٍؽ ڃن نخٍ ًهڀٶ آىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃڄخ -

 ًٛٲ ٿټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ  - 

رن ٗيخد ٫ن حٿڄ٬ظټٲ ًٻْٲ ٓنظو ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ًًَس رن حٿِر٫َْن ًكيػنِ ح

 ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ أهزَطيڄخ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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 ٻخڅ ٬ّظټٲ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٗيَ ٍڃ٠خڅ كظَ طٌٳخه حهلل ٫ِ ًؿپ.-

خ ىحًى رن ٷْْ ٫ن ٬ٓي رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤن - 

 أهِ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٻَٔ ٨٫ڂ حٿڄْض ٻټَٔه ًىٌ كِ ٷخٽ ًَّڅ أنو ٳِ حٗػڂ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ أ٧نو ٷٌٽ -

 ىحًى.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ڃٌَٓ - 

رن ٫ٸزش ٫ن ٫زي حٿٌحكي رن كڄِس رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن 

حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ أٍٓڀض ىِ ًأًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أىپ ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ أڅ ڃًَح رو ٫ڀْنخ ٳِ حٿڄٔـي ٳٜڀَ ٫ڀْو 

ڀْو ًٓڀڂ ٳؤنټَ ًٿٺ حٿنخّ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿ٬خث٘ش ٳٸخٿض9 أٙ ط٬ـزٌڅ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫

 ڃن حٿنخّ كْن ّنټًَڅ ىٌح ٳٌحهلل

 ڃخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٓيپ رن ر٠ْخء اٙ ٳِ حٿڄٔـي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ  - 

رن حٿِرَْ ًحرن حٿڄْٔذ ّليع ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٬ًْٓي حٿِىَُ ٫ن كيّغ ٫ًَس 

 رن حٿڄْٔذ ٫ن أرِ ىََّس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٻخڅ ٬ّظټٲ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ ػڂ ٿڂ ِّٽ ّٴ٬پ ًٿٺ كظَ طٌٳخه حٿڄٌص ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ىٌح حٿليّغ ىٌ ىټٌح ٳِ ٻظخد 

 ٫ن أرِ ىََّس ٫ًخث٘ش ٳِ ح٫ٙظټخٱ ٫ن ٫خث٘ش ًكيىخ.حٿْٜخځ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٫زي حهلل رن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ِّڂ أڅ ٫ًَس أهزَه ٫ن ٫خث٘ش أهزَطو

 ٪ ٍٻ٬ظْن.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّيهپ ٫ڀْيخ ٷ٢ ر٬ي حٿ٬َٜ اٙ ٍٻ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أهزَنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ  - 

٫زي حهلل رن ٫زْي حهلل ٷخٽ ًكيػنِ أرِ ًحرن رټَ ٷخٽ ٷخٽ ٫زْي حهلل رن أرِ ڃڀټْش ٓڄ٬ض 

 أىپ ٫خث٘ش ٌّٻًَڅ ٫نيخ أنيخ ٻخنض طٸٌٽ9

ٜخد ٿـٔيه ٳِ حٿ٬زخىس ٯَْ أنو كْن ىهپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيّي حٗن-

 ٳِ حٿٔن ًػٸپ ڃن حٿڀلڂ ٻخڅ أٻؼَ ڃخ ّٜڀِ ًىٌ ٷخ٫ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ  - 

أهزَنِ ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ أڅ أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أهزَه أڅ ٫خث٘ش أهزَطو أڅ 

  ٫ڀْو ًٓڀڂحٿنزِ ٛڀَ حهلل

 ٿڂ ّڄض كظَ ٛخٍ ّٜڀِ ٻؼَْح ڃن ٛٚطو ًىٌ ؿخٿْ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ  - 

حرن ٗيخد ٷخٽ ٷخٽ ٫ًَس ٷخٿض9 ٫خث٘ش هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ڃن 
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ٌح ڃ٬و رٜٚطو ٳڀڄخ أٛزق حٿنخّ طليػٌح ؿٌٱ حٿڀْپ ٳٜڀَ ٳِ حٿڄٔـي ٳؼخد ٍؿخٽ ٳٜڀ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ ٳٜڀَ ٳِ حٿڄٔـي ڃن ؿٌٱ حٿڀْپ ٳخؿظڄ٪ حٿڀْڀش 

حٿڄٸزڀش أٻؼَ ڃنيڂ ٷخٿض9 ٳوَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٯظٔپ ڃن ؿٌٱ حٿڀْپ ٳٜڀَ 

ٻؼَْ كظَ ٻؼَ أىپ ًٛڀٌح ڃ٬و رٜٚطو ػڂ أٛزق ٳظليػٌح رٌٿٺ ٳخؿظڄ٪ حٿڀْڀش حٿؼخٿؼش نخّ 

حٿڄٔـي ٷخٿض9 ٳوَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ؿٌٱ حٿڀْپ ٳٜڀَ ٳٜڀٌح ڃ٬و ٳڀڄخ 

ٻخنض حٿڀْڀش حٿَحر٬ش حؿظڄ٪ حٿنخّ كظَ ٻخى حٿڄٔـي ٬ّـِ ٫ن أىڀو ٳـڀْ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّوَؽ ٷخٿض9 كظَ ٓڄ٬ض نخٓخ ڃنيڂ ّٸٌٿٌڅ9 حٿٜٚس ٳڀڂ ّوَؽ اٿْيڂ حٿنزِ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٛڀَ ٛٚس حٿٴـَ ٓڀڂ ػڂ ٷخځ ٳِ حٿنخّ ٳظ٘يي ػڂ ٷخٽ9 ٛڀَ

َِ ٗؤنټڂ حٿڀْڀش ًٿټنِ هْ٘ض أڅ طٴَٝ ٫ڀْټڂ ٳظ٬ـًِح ٫نيخ.-  أڃخ ر٬ي ٳبنو ٿڂ ّوَٲ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد  - 

 طٸٌٽ٫9ن ٫ًَس أڅ ٫خث٘ش ٻخنض 

ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٓزلش حٿ٠لَ ٷخٽ ًٻخنض ٫خث٘ش طٔزليخ -

ًٻخنض طٸٌٽ9 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظَٹ حٿ٬ڄپ هْ٘ش أڅ ّٔظن رو 

 حٿنخّ ٳْٴَٝ ٫ڀْيڂ.

خء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫ - 

 أنو أهزَ ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ِٗء ڃن حٿنٌحٳپ رؤٗي ڃ٬خىيس ڃنو ٫ڀَ حٿَٻ٬ظْن -

 أڃخځ حٿٜزق ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٤٫خء ڃَحٍح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس  - 

 خځ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ٫9ن ٬ٓي رن ى٘

حٿڄخىَ ٳِ حٿٸَآڅ ڃ٪ حٿٔٴَس حٿټَحځ حٿزٍَس ًحٿٌُ ّٸَأ ًىٌ ٫ڀْو ٗخٵ ّظظ٬ظ٪ ٳْو ٳڀو -

 أؿَحڅ حػنخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش  - 

ءىخ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 حٗظَّض رََّس ٳخٗظ١َ أىڀيخ ًٙ

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

حٗظَّيخ ٳخ٫ظٸْيخ ٳبنڄخ حٿٌٙء ٿڄن أ٤٫َ حٿٌٍٵ ٷخٿض9 ٳخٗظَّظيخ ٳخ٫ظٸظيخ ٷخٿض9 ٳي٫خىخ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَْىخ ڃن ًُؿيخ ٳخهظخٍص نٴٔيخ ًٻخڅ ًُؿيخ كَح.

كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ڃؼپ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 كيّغ ڃنٌٍٜ

 اٙ أنو ٷخٽ ٻخڅ ًُؿيخ ٫زيح ًٿٌ ٻخڅ كَح ٿڂ ّوَْىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ْٓخٍ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ؤطِ حٿڄو٠ذ ٳْٰظٔپ ڃنو ڃن حٿـنخرش ر٬ي ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ-
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 ّٜزق ػڂ ٨ّپ ٌّڃو ًٿٺ ٛخثڄخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي.-

ٷخٽ كيػنخ ٍؿپ ڃن أىپ حٿټٌٳش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي - 

 ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ ڃن ڃٰظٔڀو كْغ ّٰظٔپ ڃن حٿـنخرش ّٰٔپ -

 ٷيڃْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9  - 

 ڂ9ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

 ڃټخڅ حٿټِ حٿظټڄْي ًڃټخڅ حٿ٬ٚٵ حٿ١ٌ٬ٔ ًڃټخڅ حٿنٴن حٿڀيًى.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ  - 

ٷخٿض9 ٿڄخ ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ريٍ رؤًٿجٺ حٿَى٢ ٳؤٿٸٌح ٳِ حٿ٤ٌٍ ٫ظزش 

ؿِحٻڂ حهلل َٗح ڃن ٷٌځ نزِ ڃخ ٻخڅ أٌٓأ حٿ٤َى ًأرٌ ؿيپ ًأٛلخرو ًٷٲ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ9 

 ًأٗي حٿظټٌّذ ٷخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ طټڀڂ ٷٌڃخ ؿْٴٌح ٳٸخٽ9

 ڃخ أنظڂ رؤٳيڂ ٿٸٌٿِ ڃنيڂ أً ٿيڂ أٳيڂ ٿٸٌٿِ ڃنټڂ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴَ٭ ّڄْنو ٿ٬٤خڃو ًٿلخؿظو ًّٴَ٭ ٗڄخٿو ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ٿٚٓظنـخء ًٿڄخ ىنخٹ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش - 

أنيخ ٻخنض طٰٔپ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ كخثٞ ًىٌ ڃ٬ظټٲ ّوَؽ -

 ٍأٓو ڃن حٿڄٔـي اٿَ حٿلـَس.

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 كيػنخ - 

 ٻنض أطٍِ ًأنخ كخثٞ ٳؤىهپ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلخٳو.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٓڀڂ ٳخهظَنخه ٳڀڂ ٬ّي ًٿٺ ٣ٚٷخ.ٷي هَْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن أرِ حٓلٶ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ ًىٌ ؿنذ ًٙ ّڄْ ڃخء.-

ِ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ًري - 

 ٫ن ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ڃًَح أًُحؿټن أڅ ّٰٔڀٌح ٫نيڂ أػَ حٿٰخث٢ ًحٿزٌٽ ٳبنِ أٓظلْْيڂ ًاڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٴ٬ڀو ٷخٽ ريِ ڃَڅ أًُحؿټن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد ٫ن  - 

 رِ ڃ٬َ٘ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض٬ٓ9ْي ٫ن أ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّٰظٔپ ريأ رټٴْو ٳٰٔڀيڄخ ػڂ أٳخٝ -

رْڄْنو ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳٰٔپ ڃَحٷو كظَ اًح أنٸَ أىٌٍ رْيه اٿَ حٿلخث٢ ػڂ ٯٔڀيخ ػڂ حٓظٸزپ 

 حٿ٤يٌٍ ًأٳخٝ ٫ڀْو حٿڄخء.

كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس حٿ٬يًّش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻنض حٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿـنخرش ڃن انخء ًحكي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ريّپ ٫ن أرِ حٿـٌُحء  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴظظق ٛٚطو رخٿظټزَْ ًّٴظظق حٿٸَحءس رخٿلڄي هلل ٍد -

 ٿ٬خٿڄْن ًّوظڄيخ رخٿظٔڀْڂ.ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن  - 

 حٿنو٬ِ ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬غ رخٿييُ ٳنٴظپ ٿيخ ٷٚثيىخ ػڂ ٙ ّڄٔٺ ٫ن -

 ِٗء ڃڄخ ّڄٔٺ ٫نو حٿڄلَځ.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٻيڄْ ٷخٽ كيػنخ حرن رَّيس ٷخٽ كيػنخ ٫ - 

 ٷخٿض9 ٫خث٘ش ّخ نزِ حهلل أٍأّض اڅ ًحٳٸض ٿْڀش حٿٸيٍ ڃخ أٷٌٽ ٷخٽ9 طٸٌٿْن

 حٿڀيڂ انٺ ٫ٴٌ طلذ حٿ٬ٴٌ ٳخ٫ٲ ٫نِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٻيڄْ ًِّّي ٷخٽ أرٌ ٫زي  - 

كڄن حٿڄٸَُ ٫ن ٻيڄْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش أٻخڅ نزِ حهلل حٿَ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٛٚس حٿ٠لَ ٷخٿض9

ٙ اٙ أڅ ّـِء ڃن ڃْٰزش ٷخٽ ٷڀض أٻخڅ ّٜڀِ ؿخٿٔخ ٷخٿض9 ر٬ي ڃخ ك٤ڄو حٿنخّ ٷخٽ -

ٿض9 ڃخ ٫ڀڄظو ٷڀض أٻخڅ ّٸَأ حٿٌٍٔس ٳٸخٿض9 حٿڄٴٜپ ٷخٽ ٷڀض أٻخڅ ٌّٜځ ٗيَح ٻڀو ٷخ

ٛخځ ٗيَح ٻڀو اٙ ٍڃ٠خڅ ًٙ أ٫ڀڄو أٳ٤َ ٗيَح ٻڀو كظَ ّْٜذ ڃنو كظَ ڃ٠َ 

 ٿٌؿيو ٷخٽ ِّّي ّٸَڅ ًٻٌٿٺ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄٸيحځ رن  - 

ر٬َْح ًٻخڅ ڃنو ٬ٌٛرش  َّٗق رن ىخنت ّليع ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٍٻزض ٫خث٘ش

 ٳـ٬ڀض طَىىه ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9



   

 

 

Page 246 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ٫ڀْٺ رخٿَٳٶ ٳبنو ٙ ّٺ ٳِ ِٗء اٙ ُحنو ًٙ ّن٩ِ ڃن ِٗء اٙ ٗخنو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ڃ٬خًس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ٳْزخىٍنِ ًأرخىٍه كظَ ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛ-

 أٷٌٽ ى٩ ٿِ ى٩ ٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي حٿَٗٺ ٫ن  - 

 ڃ٬خًس أڅ حڃَأس ٓؤٿض ٫خث٘ش

ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ ٷخٽ ٷخٿض9 ن٬ڂ ًِّّي ڃخ ٗخء -

 حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي حٿَٗٺ ٫ن  - 

 ڃ٬خًس ٷخٿض9 ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿٰٔپ ڃن حٿـنخرش ٳٸخٿض9 اڅ حٿڄخء ٙ ّنـٔو ِٗء ٷي

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ّزيأ ٳْٰٔپ ّيّو.-

نخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن أهزَّنِ ٫ڄخ نيَ ٫نو 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ح٫ًْٕش ٷخٿض9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض.-

نِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حڃَأس ڃٔظلخٟش ٓؤٿض ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ

انڄخ ىٌ ٫َٵ ٫خني ًأڃَص أڅ طئهَ حٿ٨يَ ًط٬ـپ حٿ٬َٜ ًطٰظٔپ ٯٔٚ ًحكيح -

خ ٯٔٚ ًحكيح ًطٰظٔپ ٿٜٚس حٿٜزق ٯٔٚ ًطئهَ حٿڄَٰد ًط٬ـپ حٿ٬٘خء ًطٰظٔپ ٿيڄ

 ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٯٔٚ ًحكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّليع ٫ن ٫خث٘ش أنو ٷخٽ9

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ اٿْيخ ٻخڅ ٿيخ ػٌد ٳْو طٜخًَّ ڃڄيًى اٿَ ٓيٌس ًٻخڅ حٿنز-

 ٳٸخٽ أهَّو ٫نِ ٷخٿض9 ٳؤهَطو ٳـ٬ڀظو ًٓخثي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي  - 

حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّليع ٫ن ٫خث٘ش أنيخ أٍحىص أڅ ط٘ظَُ رََّس 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9ٿڀ٬ظٶ ٳخٗظ٣ٌَح ًٙءىخ ٳٌٻَص ٿٌَٓٽ 

حٗظَّيخ ًح٫ظٸْيخ ٳبڅ حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ ًأىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلڂ -

ٳٸخٿٌح ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ڃخ طٜيٵ رو ٫ڀَ رََّس ٳٸخٽ ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًىٌ ٿنخ 

يخ ٳٸخٽ ٙ ىيّش ًهَْص ٳٸخٽ ٫زي حٿَكڄن ًٻخڅ ًُؿيخ كَح ٷخٽ ٬ٗزش ػڂ ٓؤٿظو ٫ن ًُؿ
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 أىٍُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ڃن حٿـنخرش.-

ڃلڄي ؿ٬ٴَ ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 حٿنو٬ِ أنو ٻخڅ ّيهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٷخٽ9

ٷڀض ًٻْٲ ٻخڅ ّيهپ ٫ڀْيخ ٷخٽ ٻخڅ ّوَؽ ڃ٪ هخٿو حٌٕٓى ٷخٽ ًٻخڅ رْنو ًرْن ٫خث٘ش -

 اهخء ًًى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٫ڄظو ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9حٕنٜخٍُ ٫ن 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن أً ٿڂ ّٜپ اٙ -

 ٍٻ٬ظْن أٷٌٽ ّٸَأ ٳْيڄخ رٴخطلش حٿټظخد.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ- 

 ٬ٗزش ٫ن ڃخٿٺ رن ٫َٳ٤ش ٫ن ٫زي هَْ ٫ن ٫خث٘ش

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض.أڅ ٌٍٓٽ ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ًحثپ - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ڃخ ٍأّض حٿٌؿ٪ ٫ڀَ أكي أٗي ڃنو ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

ػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي- 

هْؼڄش ّليع ٫ن أرِ ٤٫ْش ٷخٽ ٷڀنخ ٿ٬خث٘ش9 اڅ ٳْنخ ٍؿڀْن ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ أكيىڄخ ٬ّـپ حٗٳ٤خٍ ًّئهَ حٿٔلٌٍ ًحٓهَ ّئهَ حٗٳ٤خٍ ٬ًّـپ حٿٔلٌٍ 

 خٽ ٳٸڀض ىٌ ٫زي حهلل ٳٸخٿض9ٷخٽ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 أّيڄخ حٿٌُ ٬ّـپ حٗٳ٤خٍ ًّئهَ حٿٔلٌٍ ٷ

 ٻٌح ٻخڅ ّٜن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫ڄخٍس رن - 

 ٫ڄَْ ٫ن ٫ڄظو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ًٿي حٿَؿپ ڃن ٻٔزو ڃن أ٣ْذ ٻٔزو.-

يػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ كيػنخ ٫زي حهلل ك- 

 حٿ٠لَ ّليع ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٷي هَْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔخءه أٳټخڅ ٣ٚٷخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن - 

 ٘ش أنيخ ٷخٿض9ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث

 ٿٸي ٍأّض ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ارَحىْڂ - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٍٳ٬و حهلل ريخ ىٍؿش ًك٢ ٫نو ريخ ه٤ْجش. ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّ٘خٹ ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ اٙ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ًزي حٿَُحٵ - 

ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ حٿڄ٬نِ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ػخرض رن ٫زْي ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش 

 أنيخ ٷخٿض9 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

 حٿوڄَس ٷخٿض9 ٳٸڀض انِ كخثٞ ٳٸخٽ انيخ ٿْٔض ٳِ ّيٹ ٳنخًٿظو.نخًٿْنِ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤنخ حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس - 

 ٫ن ٫خث٘ش

 أنيخ ٻخنض طٰظٔپ ىِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي.-

كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ارَحىْڂ رن ڃْڄٌڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ - 

ٓڄ٬ض أرخ حٕكٌٙ ّليع ٫ن ٫ًَس رن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٍؿٚ ڃَ ٫ڀَ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ًٻَ ٍؿپ ٫نيه ٳٸخٽ9

رجْ ٫زي حهلل ًأهٌ حٿ٬َْ٘س ػڂ ىهپ ٫ڀْو ٳؤٷزپ ٫ڀْو رٌؿيو كظَ ٧ننخ أڅ ٿو ٫نيه -

 ڃنِٿش.

ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٫زي حهلل كي- 

٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٷخٽ كـخؽ ٫ن ٍؿپ ٷخٽ ىهپ نٌٔس ڃن أىپ حٿ٘خځ 

 ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9 أنظن حٿٚطِ طيهڀن حٿلڄخڃخص ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ظټض ٓظَح رْنيخ ًرْن حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ڃخ ڃن اڃَأس ٬ًٟض ػْخريخ ٳِ ٯَْ رْظيخ اٙ ى-

 كـخؽ اٙ ىظټض ٓظَىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ حرن - 

 أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن- 

ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٓڀڄش ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٔؤٿظيخ ٫ن ٯٔپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ڃن حٿـنخرش ٷخٿض9

ٻخڅ ّئطَ ربنخثو ٳْٰٔپ ّيّو ػٚػخ ػڂ ّٜذ ڃن حٗنخء ٫ڀَ ٳَؿو ٳْٰٔڀو ػڂ ّٴَ٭ رْيه -

ڄ٠ڄٞ ًّٔظن٘ٶ ػڂ ّٴَ٭ ٫ڀَ ٍأٓو ػٚػخ ػڂ ّٰٔپ حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٍَْٔ ٳْٰٔڀيخ ػڂ ّ

 ٓخثَ ؿٔيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ اكيحنخ اًح كخٟض ٳظظٍِ ػڂ ٠ّخؿ٬يخ ٷخٽ ىٌح -
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 ػڂ ٷخٽ ر٬ي ػڂ ّزخَٗىخ. رخٿڄزخٍٹ؟؟

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯنڄخ ػڂ ٙ ّلَځ ڃنو ِٗء.-

خ ٬ٗزش ًكـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػن- 

 ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٻٌڅ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳبًح أٍىص أڅ أٷٌځ -

 ٻَىض أڅ أڃَ رْن ّيّو ٳؤنٔپ حنٔٚٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن - 

 حىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش ٷخٽ9 ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9ارَ

 ٻخنض ىّڄش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن - 

 ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي رن نخٳ٪ ٫ن - 

ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش ٷخٿض أځ ٓڀڄش ٿ٬خث٘ش9 انو ّيهپ ٫ڀْٺ حٿٰٚځ حّٕٴ٪ حٿٌُ ڃخ أكذ أڅ 

َِ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 أڃخ ٿٺ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل أٌٓس كٔنش ٷخٿض9 اڅ حڃَأس أرِ كٌّٴش  ّيهپ ٫ڀ

َِ ًىٌ ٍؿپ ًٳِ نٴْ أرِ كٌّٴش ڃنو ِٗء ٳٸخٽ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل  اڅ ٓخٿڄخ ّيهپ ٫ڀ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أ٬ٍْٟو كظَ ّيهپ ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن - 

 ٫ڄًَ رن َٗكزْپ ٫ن أځ حٿڄئڃنْن أنيخ ٷخٿض9

ًٓڀڂ ّؤڃَنخ اًح ٻخنض اكيحنخ كخثٞ أڅ طظٍِ ػڂ طيهپ ڃ٬و ٳِ  ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ٿلخٳو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ - 

 ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخك٘خ ًٙ ڃظٴل٘خ ًٙ ٛوخرخ ٳِ حٌٕٓحٵ ًٙ -

 ـُِ رخٿْٔجش ڃؼڀيخ ًٿټن ٬ّٴٌ ًّٜٴق.ّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ريِ كيػنخ - 

أ٬ٗغ رن ٓڀْڂ أنو ٓڄ٪ أرخه ّليع ًٷخٽ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن أرْو 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش

ىخ ٍؿپ ٳټؤنو ٯ٠ذ ٳٸخٿض9 انو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٫ًني-
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 أهِ ٷخٽ9 حن٨َڅ ڃخ اهٌحنټن ٳبنڄخ حٿَٟخ٫ش ڃن حٿڄـخ٫ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن - 

أرْو ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ّيٌىّش ىهڀض ٫ڀْيخ ٳٌٻَص ٫ٌحد حٿٸزَ ٳٸخٿض ٿيخ9 

ٔؤٿض ٫خث٘ش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫ٌحد حٿٸزَ أ٫خًٹ حهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٳ

 ٳٸخٽ9

ن٬ڂ ٫ٌحد حٿٸزَ كٶ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳڄخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ -

 ٛٚس ر٬ي اٙ ط٬ًٌ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ًكـخؽ ٷخٿٌح كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ - 

هزَنِ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٕٛزيخنِ ٫ن ڃـخىي ٷخٽ ريِ رن كـخؽ ًريِ أ

ًٍىحڅ ًٷخٽ كـخؽ ڃـخىي رن ًٍىحڅ ڃن أىپ حٿڄينْش ًأػنٌح ٫ڀْو هَْح ٫ن ٫ًَس ٫ن 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

طٌٳِ ڃٌٿَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٽ ريِ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ9 ٳؤ٤٫ٌه اّخه.رڄَْحػو ٳٸخٽ ىينخ أكي ڃن أىپ ٷَّظو ٷخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن - 

حٿڄنظَ٘ ٫ن أرْو أنو ٓؤٽ حرن ٫ڄَ ٫ن حٿَؿپ ّظ٤ْذ ٫ني اكَحڃو ٳٸخٽ ٗڅ أ٣ڀَ 

َِ ڃن أڅ أٳ٬ڀو ٷخٽ9 ٳٔؤٽ أرِ ٫خث٘ش ًأهزَىخ رٸٌٽ حرن ٫ڄَ ٳ ٸخٿض9 رٸ٤َحڅ أكذ اٿ

 َّكڂ حهلل أرخ ٫زي حٿَكڄن

ٻنض أ٣ْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٤ٌّٱ ٫ڀَ نٔخثو ػڂ ّٜزق ڃلَڃخ -

 ّنظ٠ق ٣ْزخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن ٫زي حهلل - 

 رن ٗٸْٶ ٷخٽ9 ٓؤٿض ٫خث٘ش

 ٌځ حّٕخځ حٿڄ٬ڀٌڃش ڃن حٿ٘يَ ٳٸخٿض9 ن٬ڂ.أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ - 

 ٫ڄَحڅ ٫ن ٣ڀلش ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش

أنيخ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 اڅ ٿِ ؿخٍّن ٳبٿَ أّيڄخ أىيُ ٷخٽ أٷَريڄخ -

 ڃنٺ رخرخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن ٣ڀلش ٍؿپ - 

 ڃن ٷَّٖ ڃن رنِ طْڂ حرن ڃَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳٌٻَ ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن - 

ًف ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن ًٻٌحڅ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٫ڀِ رن كْٔن ٷخٽ ٍ

َِ ًىٌ  ٷخٿض9 ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٕر٪ ڃ٠ْن ڃن ًُ حٿلـش ٳيهپ ٫ڀ
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 ٯ٠زخڅ ٳٸڀض9 ڃن أٯ٠زٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أىهڀو حهلل حٿنخٍ ٳٸخٽ9

أنِ  ًڃخ ٬َٗص أنِ أڃَص حٿنخّ رؤڃَ ٳؤٍحىڂ ّظَىىًڅ ٷخٽ حٿلټڂ ٻؤنِ أكٔذ ًٿٌ-

حٓظٸزڀض ڃن أڃَُ ڃخ حٓظيرَص ڃخ ٓٸض حٿييُ ڃ٬ِ كظَ أٗظَّو ػڂ أكپ ٻڄخ أكڀٌح ٷخٽ 

 ًٍف ّظَىىًڅ ٳْو ٷخٽ ٻؤنيڂ ىخرٌح أكٔذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن - 

ٿْيخ أڅ ّ٘ظ٣ٌَح ًٙءىخ حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ أٍحىص أڅ ط٘ظَُ رََّس ٿڀ٬ظٶ ٳؤٍحى ڃٌح

ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 حٗظَّيخ انڄخ حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ ًهَْىخ 

ڃن ًُؿيخ ًٻخڅ ًُؿيخ كَح ًأطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڀلڂ ٳٸْپ ىٌح ڃخ طٜيٵ 

 رو ٫ڀَ رََّس ٳٸخٽ9

 ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًٿنخ ىيّش.-

ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ- 

 ارَحىْڂ ّليع ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻؤنڄخ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن - 

 أنيخ ٷخٿض9حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش 

ٿڄخ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّنٴَ ٍأٍ ٛٴْش ٫ڀَ رخد هزخثيخ ٻجْزش أً -

كِّنش ًكخٟض ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ٸَُ أً كڀٸِ انٺ ٿلخرٔظنخ أٻنض 

 أٳ٠ض ٌّځ حٿنلَ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٳخنٴَُ اًح.

كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ- 

 ٓڄ٬ض أرخ ًحثپ ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّ٘خٹ ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ اٙ ٍٳ٬و حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ىٍؿش أً ك٢ ريخ ٫نو -

 ه٤ْجش.

هزَنِ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أ- 

٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ٣ڀلش رن ٫زي حهلل ٷخٽ كـخؽ رن ٫ٌٱ ًكيػنخه ٬ّٸٌد ٫ن أرْو 

 ٷخٽ حرن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

أىٌٍ اٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٸِزڀنِ ٳٸڀض9 انِ ٛخثڄش ٷخٽ ًأنخ ٛخثڂ -

 ڂ أرِ ٬ٓي.ٳٸَزڀنِ ٷخٽ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش ٷخٽ ٿِ ٬ٓي ٣ڀلش ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ريِ أهزَنِ - 

٬ٓي رن ارَحىْڂ أنو ٓڄ٪ أرخ ٓڀڄش ّليع ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٓجپ أُ ح٫ٕڄخٽ أكذ اٿَ حهلل9

ًِځ ٫ڀْو ًٷخٽ حٻڀٴٌح ڃن ح-  ٫ٕڄخٽ ڃخ ط٤ْٸٌڅ.ٷخٽ أىًڃو ًاڅ ٷپ ٷخٽ ريِ ڃخ ى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ريِ أهزَنِ ٬ٓي - 
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 رن ارَحىْڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ًَس رن حٿِرَْ ّليع ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ًأنخ رْنو ًرْن حٿٸزڀش ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ -

 .٬ٓي ًأكٔزو ٷي ٷخٽ ًىِ كخثٞ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش - 

٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ًَس رن حٿِرَْ ّليع 

٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٻنض أٓڄ٪ أنو ٿن ّڄٌص نزِ كظَ ّوَْ رْن حٿينْخ ًحٓهَس ٷخٽ 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو ًأهٌطو رلش ّٸٌٽ9ٳٔڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل

ڃ٪ حٿٌّن أن٬ڂ حهلل ٫ڀْيڂ ڃن حٿنزْْن ًحٿٜيّٸْن ًحٿ٘ييحء ًحٿٜخٿلْن ًكٔن أًٿجٺ ٍٳْٸخ -

 ٷخٿض9 ٳ٨ننض أنو هَِْ كْنجٌ ٷخٽ ًٍف انو هَِْ رْن حٿينْخ ًحٓهَس.

٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو9

 ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن - 

 9حٌٕٓى ٷخٽ9 ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٳٸخٿض

ٻخڅ ّنخځ أًٽ حٿڀْپ ػڂ ّٸٌځ ٳبًح ٻخڅ ڃن حٿٔلَ أًطَ ػڂ أطَ ٳَحٗو ٳبڅ ٻخڅ ٿو أٿَڂ رؤىڀو -

 ٳبًح ٓڄ٪ حًٕحڅ ًػذ ٳبڅ ٻخڅ ؿنزخ أٳخٝ ٫ڀْو حٿڄخء ًاٙ طٌٟؤ ػڂ هَؽ اٿَ حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ آلٶ أنزؤنخ ٷخٽ ٓڄ٬ض - 

 حٌٕٓى ٷخٽ9

 ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن - 

 حٌٕٓى ًڃًَٔٵ أنيڄخ ٷخٙ ن٘يي ٫ڀَ ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٳِ رْظِ ڃخ ٻخڅ ٌّڃو حٿٌُ ّټٌڅ ٫نيُ اٙ ٛٚىڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ط٬نِ حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ ٷخٽ حرن - 

حٿِرَْ ٿٌٖٓى كيػنِ ٫ن أځ حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ ٳبنيخ ٻخنض طٴ٠ِ اٿْٺ 

 ٷخٽ9 أهزَطنِ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

كيّغ ٫ييىڂ رـخىڀْش ٿييڃض حٿټ٬زش ػڂ ٿـ٬ڀض ٿيخ رخرْن ٳڀڄخ ڃڀٺ رن  ٿٌٙ أڅ ٷٌڃٺ-

 حٿِرَْ ىيڃيخ ؿ٬پ ٿيخ رخرْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ رن - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ځ ٫ڀْو ٛخكزو.ٻخڅ أكذ حٿ٬ڄپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ ّيً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٓخٿڂ - 
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رن ٫زي حهلل أڅ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿٜيّٶ أهزَ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫خث٘ش 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 أٿڂ طَُ أڅ ٷٌڃٺ كْن رنٌح حٿټ٬زش حٷظًَٜح ٫ن 

ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٿض ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طَىىخ ٫ڀَ ٷٌح٫ي ارَحىْڂ ٫ڀْو ٷٌح٫ي 

 حٿٔٚځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٿٌٙ كيػخڅ ٷٌڃٺ رخٿټٴَ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٗڅ ٻخنض ٫خث٘ش ٓڄ٬ض ىٌح ڃن -

ڀڂ طَٹ حٓظٚځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أٍٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

 حٿَٻنْن حٿٌّن ّڀْخڅ حٿلـَ اٙ أڅ حٿزْض ٿڂ ّظڂ ٫ڀَ ٷٌح٫ي ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ًكيػنخ - 

 ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ كـش حٿٌىح٩ ٳؤىڀڀنخ ر٬ڄَس ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃن ٻخڅ ڃ٬و ىيُ ٳڀْيپ رخٿلؾ ڃ٪ حٿ٬ڄَس ػڂ ٙ ّلپ كظَ ّلپ 

ڃنيڄخ ؿڄ٬ْخ ٷخٿض9 ٳٸيڃض ڃټش ًأنخ كخثٞ ًٿڂ أ٣ٲ رخٿزْض ًٙ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس 

ٽ حنٸ٠ِ ٍأٓٺ ًحڃظ٤ِ٘ ًأىڀِ ٳ٘ټٌص ًٿٺ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ

رخٿلؾ ًى٫ِ حٿ٬ڄَس ٷخٿض9 ٳٴ٬ڀض ٳڀڄخ ٷ٠ْنخ حٿلؾ أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ڃ٪ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ اٿَ حٿظن٬ْڂ ٳخ٫ظڄَص ٳٸخٽ ىٌه ڃټخڅ ٫ڄَطٺ ٷخٽ 

٬ي ٳ٤خٱ حٿٌّن أىڀٌح رخٿ٬ڄَس رخٿزْض ًرْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ كڀٌح ػڂ ٣خٳٌح ٣ٌحٱ آهَ ر

 أڅ ٍؿ٬ٌح ڃن ڃنَ ٿلـيڂ ٳؤڃخ حٿٌّن ؿڄ٬ٌح حٿلؾ ٳ٤خٳٌح ٣ٌحٳخ ًحكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ - 

٫ن أرْو ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ًٓڀڂ9 أڅ ٛٴْش رنض كِْ ٷي كخٟض ٳٸخٽ 

 ٿ٬ڀيخ طلزٔنخ أًٿڂ طټن ٣خٳض ڃ٬ټن رخٿزْض ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ٳخهَؿن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس - 

٫ن ٫خث٘ش أنيخ أهزَطو أڅ أٳڀق أهخ أرِ حٿٸ٬ْٚ ؿخء ّٔظؤًڅ ٫ڀْيخ ًىٌ ٫ڄيخ ڃن 

نِٽ حٿلـخد ٷخٿض9 ٳؤرْض أڅ آًڅ ٿو ٳڀڄخ ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿَٟخ٫ش ر٬ي أڅ 

 ًٓڀڂ أهزَطو رخٿٌُ ٛن٬ض

-.َِ  ٳؤڃَنِ أڅ آًڅ ٿو ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن -

 ٫خث٘ش أنيخ ٻخنض طٸٌٽ9

 َ ًأنِ ٕٓزليخ.ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔزق ٓزلش حٿ٠ل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ ًكيػنخ - 

آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ٫ڀٸڄش رن أرِ ٫ڀٸڄش ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ 

ٷخٿض9 أىيٍ أرٌ ؿيڂ رن كٌّٴش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْٜش ٗخڃْش ٿيخ ٫ڀڂ 
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 ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ9 ٳ٘يي ٳْيخ حٿٜٚس

 ٍىُ ىٌه حٿوڄْٜش اٿَ أرِ ؿيڂ ٳبنِ ن٨َص اٿَ ٫ڀڄيخ ٳِ حٿٜٚس ٳټخى ّٴظننِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس - 

 رن حٿِرزَ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٔـي ٳٜڀَ رٜٚطو نخّ ػڂ ٛڀَ ڃن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ حٿڄ-

حٿٸخرڀش ٳټؼَ حٿنخّ ػڂ حؿظڄ٬ٌح ڃن حٿڀْڀش حٿؼخٿؼش أً حٿَحر٬ش ٳڀڂ ّوَؽ اٿْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ أٛزق ٷخٽ ٍأّض حٿٌُ ٛن٬ظڂ ٳڀڂ ّڄن٬نِ ڃن حٿوًَؽ اٿْټڂ اٙ أنِ 

 هْ٘ض أڅ طٴَٝ ٫ڀْټڂ ًًٿٺ ٳِ ٍڃ٠خڅ.

رِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ- 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رخٿڀْپ ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش ػڂ ّٜڀِ اًح ٓڄ٪ -

 حٿنيحء رخٿٜزق ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن.

س ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَ- 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ أهزَطو أنيخ

ٿڂ طَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٛٚس حٿڀْپ ٷخ٫يح كظَ أٓن ٳټخڅ ّٸَأ -

 ٷخ٫يح كظَ اًح أٍحى أڅ َّٻ٪ ٷخځ ٳٸَأ نلٌح ڃن ػٚػْن أً أٍر٬ْن أّش ػڂ ٍٻ٪.

ي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي ًحرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫ز- 

ن٠َ ڃٌٿَ ٫ڄَ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ؿخٿٔخ ٳْٸَأ ًىٌ ؿخٿْ ٳبًح رٸِ ٫ڀْو ڃن -

أ ًىٌ ٷخثڂ ػڂ ٍٻ٪ ػڂ ٓـي ػڂ ّٴ٬پ ٳِ ٷَحءطو ٷيٍ ڃخ ّټٌڅ ػٚػْن أً أٍر٬ْن آّش ٷخځ ٳٸَ

 حٿَٻ٬ش حٿؼخنْش ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن - 

حٿٸ٬ٸخ٩ رن كټْڂ ٫ن أرِ ٌّنْ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 اًح رڀٰض ىٌه حّٓش ٳآًنِأنو ٷخٽ أڃَطنِ ٫خث٘ش أڅ أٻظذ ٿيخ ڃٜلٴخ ٷخٿض9 

َِ كخٳ٨ٌح ٫ڀَ - كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص ًحٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ ٷخٽ ٳڀڄخ رڀٰظيخ آًنظيخ ٳؤڃڀض ٫ڀ

حٿٜڀٌحص ًحٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ ًٛٚس حٿ٬َٜ ًٷٌڃٌح هلل ٷخنظْن ػڂ ٷخٿض9 ٓڄ٬ظيخ ڃن 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَك- 

 رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٷخٿض9

ڃخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزلش حٿ٠لَ ٷ٢ ًانِ ٕٓزليخ ًاڅ ٻخڅ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْي٩ حٿ٬ڄپ ًىٌ ّلذ أڅ ٬ّڄپ رو هْ٘ش أڅ ٬ّڄپ رو 
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 حٿنخّ ٳْٴَٝ ٫ڀْيڂ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٷخٽ ًكيػنخ آلٶ رن ك- 

٫َْٔ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ٍر٬ْش رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أنيخ 

ٷخٿض9 ٻخڅ ٳِ رََّس ػٚع ٓنن اكيٍ حٿٔنن حٿؼٚع أنيخ ٫ظٸض ٳوَْص ٳِ ًُؿيخ ًٷخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ9

حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ ٷخٽ ًىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿزَڃش طٴٌٍ رڀلڂ ٳٸَد -

اٿْو هزِ ًأىځ ڃن أىځ حٿزْض ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿڂ أٍ رَڃش ٳْيخ ٿلڂ ٳٸخٿٌح 

رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٿټن ًٿٺ ٿلڂ طٜيٵ رو ٫ڀَ رََّس ًأنض ٙ طؤٻپ حٿٜيٷش ٳٸخٽ حٿنزِ 

 ٓڀڂ9 ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًىٌ ٿنخ ىيّش.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ - 

٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش أهزَطيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 

هلل ٫نيىخ ًأنيخ ٓڄ٬ض ٌٛص ٍؿپ ّٔظؤًڅ ٳِ رْض كٴٜش ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ ح

ىٌح ٍؿپ ّٔظؤًڅ ٳِ رْظٺ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أٍحه ٳٚڅ ٿ٬ڂ ٿلٴٜش ڃن 

 َِ حٿَٟخ٫ش ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ ٻخڅ ٳٚڅ كْخ ٿ٬ڄيخ ڃن حٿَٟخ٫ش أّيهپ ٫ڀ

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ن٬ڂ

َّځ حٿٌٙىس.- َّځ ڃخ طل  اڅ حٿَٟخ٫ش طل

يػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل ك- 

حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ 

 ٷخٿض9

اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٜڀِ حٿٜزق ٳْنَٜٱ حٿنٔخء ڃظڀٴ٬خص -

 رڄ٣ًَين ڃخ ٬َّٳن ڃن حٿٰڀْ.

أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٷخٿض9 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍنخ كظَ اًح ٻنخ رخٿزْيحء أً رٌحص حٿـْٖ حنٸ٤٪ ٫ٸي 

ظڄخٓو ًأٷخځ حٿنخّ ڃ٬و ًٿٌْٔح ٫ڀَ ڃخء ٿِ ٳؤٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ اٿ

ًٿْْ ڃ٬يڂ ڃخء ٳؤطَ حٿنخّ اٿَ أرِ رټَ ٳٸخٿٌح أٙ طٍَ ڃخ ٛن٬ض ٫خث٘ش أٷخڃض رٌَٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرخٿنخّ ًٿٌْٔح ٫ڀَ ڃخء ًٿْْ ڃ٬يڂ ڃخء ٳـخء أرٌ رټَ ًٌٍٓٽ 

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ٍأٓو ٫ڀَ ٳوٌُ ٳٸخٽ9 كزٔض ٌٍٓٽ ح

ًٓڀڂ ًحٿنخّ ًٿٌْٔح ٫ڀَ ڃخء ًٿْْ ڃ٬يڂ ڃخء ٷخٿض9 ٳ٬خطزنِ أرٌ رټَ ًٷخٽ ڃخ ٗخء حهلل 

أڅ ّٸٌٽ ًؿ٬پ ٬٤ّن رْيه ٳِ هخَٛطِ ًٙ ّڄن٬نِ ڃن حٿظلَٹ اٙ ڃټخڅ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٳوٌُ ٳنخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أٛزق حٿنخّ 

 ڃخء٫ڀَ ٯَْ 
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ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ آّش حٿظْڄڂ ٳظْڄڄٌح ٳٸخٽ أْٓي رن ك9َْ٠ ڃخ ىِ رؤًٽ رَٻظټڂ ّخ آٽ -

 أرِ رټَ ٳز٬ؼنخ حٿز٬َْ حٿٌُ ٻنض ٫ڀْو ٳٌؿينخ حٿ٬ٸي طلظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٬ٓي ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ - 

 ٫ن ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزڀنِ ًىٌ ٛخثڂ ًأنخ ٛخثڄش.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن - 

 ٗيحى ٫ن أرِ ٫ٌٍس ًٻخڅ ٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫خث٘ش

ڄخڃخص ػڂ ٍهٚ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء ٫ن حٿل-

 ٿڀَؿخٽ ٳِ حٿڄآٍُ؟؟.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ّٸٌد رن ڃلڄي رن ٣لٚء ٫ن - 

 أرِ حٿَؿخٽ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ّخ ٫خث٘ش رْض ٿْْ ٳْو طڄَ ؿْخ٩ أىڀو ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٻخڅ ٓٴْخڅ كيػنخه ٫نو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن - 

 حٍُٕٵ رن ٷْْ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٷخٽ أنزؤنخ حٍُٕٵ رن ٷْْ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.-

ُحثيس ٫ن حٿٔيُ ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ- 

 حهلل حٿزيِ ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڀـخٍّش ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي9 نخًٿْنِ حٿوڄَس ٷخٿض9 أٍحى -

 أڅ ّز٤ٔيخ ٳْٜڀِ ٫ڀْيخ ٳٸخٿض9 انِ كخثٞ ٳٸخٽ9 اڅ ك٠ْظيخ ٿْٔض ٳِ ّيىخ.

كيػنخ آڄخ٫ْپ حٿٔيُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ُحثيس ٷخٽ - 

 ٫ن ٫زي حهلل حٿزيِ ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش

 ٳٌٻَه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن حٿٔيُ ٫ن ٫زي - 

 حهلل حٿزيِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ڃن ٍڃ٠خڅ كْخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀيخ اٙ - ڃخ ٻنض أٷ٠ِ ڃخ ّزٸَ ٫ڀ

 .ٳِ ٬ٗزخڅ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓڀْڂ رن ٿلْخڅ ٫ن ٬ْٓي رن - 

ڃْنخء ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن حٿِرَْ ّٸٌٽ9 كيػظنِ هخٿظِ ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

ٿٌٙ أڅ ٷٌڃٺ كيّغ ٫يي رَ٘ٹ أً رـخىڀْش ٿييڃض حٿټ٬زش ٳخٿِٷظيخ رخٍٕٝ ًؿ٬ڀض ٿيخ -

رخرخ َٗٷْخ ًرخرخ ٯَرْخ ًُىص ٳْيخ ڃن حٿلـَ ٓظش أ٩ًٍ ٳبڅ ٷَّ٘خ حٷظَٜطيخ كْن  رخرْن

 رنض حٿټ٬زش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن - 

 ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن ٍؿپ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٿڀْپ ّٰڀزو ٫ڀْيخ نٌځ اٙ ٻخڅ نٌڃو ٫ڀْو ٛيٷش ًٻظذ ڃخ ڃن حڃَة ّټٌڅ ٿو ٛٚس ڃن ح-

 ٿو أؿَ ٛٚطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ - 

 رټَ ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حهلل ٛڀَ حهلل ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ػڂ ّٸڀيىخ ٌٍٓٽ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ػڂ ّز٬غ ريخ ڃ٪ أرِ ٳٚ ّي٩ ْٗجخ أكڀو حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو كظَ ّنلَ حٿييُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنِ ٓڀْڂ رن كْخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٷخٽ - 

ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ّليع ٫ن هخٿظو ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ًٓڀڂ9 ٫ڀْو

 ٿٌٙ أڅ ٷٌڃٺ كيّغ ٫ييىڂ رخٿَ٘ٹ ٿييڃض حٿټ٬زش ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ حرن ڃييُ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٫ن حرن - 

 ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أكپ ٿو حٿنٔخء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ كيػنخ - 

حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن طٸٌٽ9 اڅ رََّس ٻخنض ڃټخطزش ٕنخّ ڃن 

حٕنٜخٍ ٳؤٍىص أڅ أرظخ٫يخ ٳؤڃَطيخ أڅ طؤطْيڂ ٳظوزَىڂ أنِ أٍّي أڅ أرظخ٫يخ ٳؤ٫ظٸيخ ٳٸخٿٌح9 

 ٙءىخ حرظ٬نخىخ ڃنيخ ٳخٓظٴظْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9اڅ ؿ٬ڀض ٿنخ ً

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ - حٗظَّيخ ٳؤ٫ظٸْيخ ٳبنڄخ حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ ًىهپ ٫ڀ

ًحٿڄَؿپ ّٴٌٍ رڀلڂ ٳٸخٽ9 ڃن أّن ٿٺ ىٌح ٷڀض أىيطو ٿنخ رََّس ًطٜيٵ رو ٫ڀْيخ ٳٸخٽ9 

ٻخنض طلض ٫زي ٳڀڄخ أ٫ظٸيخ ٷخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ىٌح ٿزََّس ٛيٷش ًٿنخ ىيّش ٷخٿض9 ً

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حهظخٍُ ٳبڅ ٗجض أڅ طڄټؼِ طلض ىٌح حٿ٬زي ًاڅ ٗجض أڅ طٴخٍٷْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ريِ رن أٓي ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫ټَڃش - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ ِ رْظِ ٳِ اُحٍ ًٍىحء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

 ٳخٓظٸزپ حٿٸزڀش ًر٢ٔ ّيه ًٷخٽ9

 حٿڀيڂ انڄخ أنخ رَ٘ ٳؤُ ٫زي ڃن ٫زخىٹ َٟرض أً آًّض ٳٚ ط٬خٷزنِ ٳْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٫ٕڄٖ - 

 ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٕڃٌحص ٳبنيڂ ٷي أٳ٠ٌح اٿَ ڃخ ٷيڃٌح.ٙ طٔزٌح -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًكيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ رن - 

ڃلڄي ٫ن َّٗٺ رن نڄَ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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 ْ٪ ٳْٸٌٽ٫9ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ اًح ٻخنض ٿْڀش ٫خث٘ش اًح ًىذ ػڀؼخ حٿڀْپ اٿَ حٿزٸ

حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ أىپ ىحٍ ٷٌځ ڃئڃنْن ٳبنخ ًاّخٻڂ ًڃخ ط٫ٌيًڅ ٯيح ڃئؿڀٌڅ ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ -

 طئؿڀٌڅ ًانخ اڅ ٗخء حهلل رټڂ ٙكٸٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٬ٓي رن - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ارَحىْڂ ٓڄ٪ حٿٸخٓڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ 

 ڃن ٫ڄپ ٫ڄٚ ٿْْ ٫ڀْو أڃَنخ ٳيٌ ٍى.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ - 

٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ ح٫ٕڄخٽ أكذ 

 اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ9

ًٓڄ٬ظو ٬ّنِ أرخ ٓڀڄش ّليع ٫ن ٫خث٘ش أً ٫ن أرِ ىََّس ٫ن أىًڃو ًاڅ ٷپ ٷخٽ -

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٻڀٴٌح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ْٸٌڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن - 

 ڀڂ ٷخٽ9أرِ رټَ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

 أٷْڀٌح ًًُ حٿيْجخص ٫ؼَحطيڂ اٙ حٿليًى.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل - 

 رن ڃَس ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫زي حهلل ٷخٽ ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ٿو اٙ حهلل ًأنِ ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ًحٿٌُ ٙ اٿو ٯَْه ٙ ّلپ ىځ ٍؿپ ڃٔڀڂ ّ٘يي أڅ ٙ ا-

اٙ ٿؼٚػش نٴَ حٿظخٍٹ حٗٓٚځ ًحٿڄٴخٍٵ حٿـڄخ٫ش ًحٿؼْذ حٿِحنِ ًحٿنٴْ رخٿنٴْ ٷخٽ 

 ح٫ٕڄٖ ٳليػض رو ارَحىْڂ ٳليػنِ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش رڄؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٫ن أرْو

٣ْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلَڃو كْن أكَځ ًٿلڀو كْن أكپ ٷزپ أڅ ٤ٌّٱ -

 رخٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫ڄًَ رن - 

ٯخٿذ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض ٿٖٗظ9َ أنض حٿٌُ أٍىص ٷظپ حرن أهظِ ٷخٽ ٷي كَٛض ٫ڀَ ٷظڀو 

 ٫ڀَ ٷظڀِ ٷخٿض9 أًڃخ ٫ڀڄض ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ًكَٙ 

ٙ ّلپ ىځ ٍؿپ اٙ ٍؿپ حٍطي أً طَٹ حٗٓٚځ أً ُنَ ر٬ي ڃخ أكٜن أً ٷظپ نٴٔخ رَْٰ -

 نٴْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن - 

خث٘ش أڅ ڃٌٿَ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٕٛزيخنِ ٫ن ڃـخىي رن ًٍىحڅ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫

 ًٓڀڂ هَ ڃن ٫ٌٵ نوڀش ٳڄخص ٳؤطِ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9
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 ىپ ٿو ڃن نٔذ أً ٍكڂ ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ9 أ٤٫ٌح ڃَْحػو ر٬ٞ أىپ ٷَّظو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ٓي ٫ن حرن حٙٛزيخنِ ٫ن ڃـخىي حرن - 

 ًٍىحڅ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 ٳيٳ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَْحػو اٿَ أىپ ٷَّظو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن - 

أرِ ٤٫ْش ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض هْؼڄش ّليع ٫ن أرِ ٤٫ْش 

و ًٓڀڂ ّڀزِ ٿزْٺ حٿڀيڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 انِ ٫ٕڀڂ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

ٿزْٺ ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي ًحٿن٬ڄش ٿٺ ًحٿڄڀٺ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴ9َ ػڂ ٓڄ٬ظيخ ر٬ي 

 ٿزض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ڃخ ٍأّض انٔخنخ ٷ٢ أٗي ٫ڀْو حٿٌؿ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ - 

حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ 

 حٕڃَ ٳَٯذ ٫نو ٍؿخٽ ٳٸخٽ9

ؿپ ًأٗيىڂ ٿو ڃخ رخٽ ٍؿخٽ آڃَىڂ رخٕڃَ َّٯزٌڅ ٫نو ًحهلل انِ ٫ٕڀڄيڂ رخهلل ٫ِ ً-

 هْ٘ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن - 

 ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أنو ٻخڅ اًح ڃَٝ ّٸَأ ٫ڀَ نٴٔو رخٿڄ٬ًٌحص ًّنٴغ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن - 

 ٫خث٘ش

َِ ٍأٓو أٍؿڀو ًٻخڅ ٙ ّيهپ اٙ  أڅ- حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ح٫ظټٲ ّينِ اٿ

 ٿلخؿش حٗنٔخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٳْو اػڂ ڃخ هَِْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَّن اٙ حهظخٍ أَّٔىڄخ ڃخ ٿڂ ّټن -

ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃنو ًڃخ حنظٸڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿنٴٔو ڃن ِٗء ٌّطَ اٿْو 

 اٙ أڅ طنظيٺ كَڃش حهلل ٳْنظٸڂ هلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٌّطَ ڃنيخ رٌحكيس ٳبًح ٳَ٭ ڃن ٛٚطو ح٤ٟـ٪  ٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ-
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 ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ ٫ن أرْو ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9 - 

ّخ أڃو رؤُ ِٗء ٻخڅ ّزيأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ ٫ڀْٺ رْظٺ ًرؤُ ِٗء 

 ٻخڅ ّوظڂ ٷخٿض9

 څ ّزيأ رخٿٌٔحٹ ًّوظڂ رَٻ٬ظِ حٿٴـَ.ٻخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن - 

 حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٓخرٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔزٸظو.-

ٓڀڄش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ- 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أنخځ ڃ٬ظَٟش رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳبًح أٍحى أڅ -

 ٌّطَ ٯڄِنِ رَؿڀو ٳٸخٽ طنلِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٓڀڂ ر٬ي حٿ٬٘خء حٓهَس ٷخٿض9ٷڀض ّخ أڃو ٻْٲ ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ٻخڅ ّٜڀِ ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش ط٬ٔخ ٷخثڄخ ًػنظْن ؿخٿٔخ ًػنظْن ر٬ي حٿنيحءّن ٬ّنِ رْن -

 أًحڅ حٿٴـَ ًرْن حٗٷخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 

يَ ڃخ ٍَّ ٳِ رْض ڃن رٌْطو حٿيهخڅ ٷڀض ّخ أڃو ًڃخ ٿٸي ٻخڅ ّؤطِ ٫ڀَ آٽ ڃلڄي حٿ٘-

ٻخڅ ٬٣خڃيڂ ٷخٿض9 حٌٕٓىحڅ حٿظڄَ ًحٿڄخء ٯَْ أنو ٻخڅ ٿو ؿَْحڅ ٛيٵ ڃن حٕنٜخٍ 

 ًٻخڅ ٿيڂ ٍرخثذ ٳټخنٌح ّز٬ؼٌڅ اٿْو ڃن أٿزخنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿ٬و حٿٌُ ڃخص ٳْو9 ڃخ ٳ٬ڀض حٿٌىذ ٷخٿض ٷڀض9 ٷخٽ ٍٓ

ىِ ٫نيُ ٷخٽ أثظْنِ ريخ ٳـجض ريخ ًىِ ڃخ رْن حٿظٔ٪ أً حٿوڄْ ٳ٬ٌٟيخ ٳِ ّيه ػڂ 

 ٷخٽ9

 ريخ ًأٗخٍ ِّّي رْيه ڃخ ٧ن ڃلڄي رخهلل ٿٌ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌه ٫نيه أنٴٸْيخ.-

ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ ڃَْٔس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٷخٽ ٷخٿض أځ حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش9

 اڅ ٻنض ٕطٍِ ػڂ أىهپ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٿلخٳو ًأنخ كخثٞ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كـخؽ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9- 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـنذ ػڂ ّنخځ ٳبًح ٷخځ حٯظٔپ ًهَؽ ًٍأٓو ّٸ٤َ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ػڂ ٌّٜځ رٸْش ًٿٺ حٿٌْځ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس أڅ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ًحٳٸض ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِزَڂ أى٫ٌ ٷخٽ9

 ٲ ٫نِ.ٷٌٿِ حٿڀيڂ انٺ ٫ٴٌ طلذ حٿ٬ٴٌ ٳخ٫-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن كْٔن ٫ن حٿِىَُ ٫ن - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ٳِ حٿڄٔـي ًحص ٿْڀش 

ٳِ ٍڃ٠خڅ ًٛڀَ هڀٴو نخّ رٜٚطو ػڂ نِٽ حٿڀْڀش حٿؼخنْش ٳټخنٌح أٻؼَ ڃن ًٿٺ ػڂ ٻؼًَح 

ٿؼش ٳڀڄخ ٻخنض حٿڀْڀش حٿَحر٬ش ٯٚ حٿڄٔـي رؤىڀو ٳڀڂ ّنِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٳِ حٿڀْڀش حٿؼخ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ٳِ ًٿٺ9 ڃخ ٗؤڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّنِٽ ٳٔڄ٪ ڃٸخٿظيڂ 

 ٳڀڄخ أٛزق ٷخٽ9

ّخ أّيخ حٿنخّ انِ ٷي ٓڄ٬ض ڃٸخٿظټڂ ًانو ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أنِٽ اٿْټڂ اٙ ڃوخٳش أڅ ّٴظَٝ -

 ټڂ ٷْخځ ىٌح حٿ٘يَ.٫ڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٷخٽ ٷخٿض  - 

 ٫خث٘ش9 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ًحٳٸض ٿْڀش حٿٸيٍ ِرَڂ أى٫ٌ ٷخٽ9 ٷٌٿِ حٿڀيڂ انٺ ٫ٴٌ طلذ حٿ٬ٴٌ ٳخ٫ٲ -

 ٫نِ. 

ن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ ر- 

 حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْز٬غ ريخ ًٙ ّي٩ ْٗجخ ڃڄخ ٻخڅ -

 ّٜن٪ ٷزپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ ٫ن أٌّد ٫ن ڃلڄي أڅ ٫خث٘ش - 

 ٓجڀض ٫ن ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ ٳٸخٿض9

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوٴٴيڄخ ٷخٿض9 ٳؤ٧نو ٻخڅ ّٸَأ رنلٌ ڃن ٷپ ّخ أّيخ ٻخڅ -

 حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن ٍؿپ ٫ن ٫ڄَ رن - 

ن ٫زي حٿ٬ِِّ أنو ٷخٽ9 ڃخ حٓظٸزڀض حٿٸزڀش رٴَؿِ ڃنٌ ٻٌح ًٻٌح ٳليع ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٫

 ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ روٚثو أڅ ّٔظٸزپ رو حٿٸزڀش ٿَڄخ رڀٰو أڅ حٿنخّ ّټَىٌڅ -

 ًٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش- 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ ػڂ ٌّٜځ.-

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن أٌّد ٬ّنِ أرخ حٿ٬ٚء حٿٸٜخد ٫ن كيػنخ ٫- 

 أرِ ىخٗڂ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ؿخٿٔخ ٳبًح أٍحى حٿَٻ٩ٌ ٷخځ ٳٸَأ ٷيٍ -

 ٫َ٘ آّخص أً ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ٍٻ٪.

٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ كيػنخ رَى ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ رخرنخ ٳِ ٷزڀش حٿڄٔـي ٳخٓظٴظلض ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳڄَ٘ كظَ -

 ٳظق ٿِ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ڃټخنو حٿٌُ ٻخڅ ٳْو.

٫ًَس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ أهزَنِ ٓٴْخڅ رن كْٔن ٫ن حٿِىَُ ٫ن- 

 رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٻپ ١َٗ ٿْْ ٳِ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٳيٌ ڃَىًى ًاڅ حٗظ٣ٌَح ڃخثش ڃَس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن ٫زي حهلل رن - 

نِ ٫ڀڄض ٿْڀش حٿٸيٍ ڃخ ٻنض أى٫ٌ رَّيس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٿٌ أ

 رو ٍرِ ٫ِ ًؿپ أً ڃخ ٻنض أٓخٿو ٷخٽ9 ٷٌٿِ

 حٿڀيڂ انٺ ٫ٴٌ طلذ حٿ٬ٴٌ ٳخ٫ٲ ٫نِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ أنزؤنخ كن٨ڀش حٿٔيًِٓ ٫ن ٫زي حهلل - 

ر٬ي رن حٿلَع رن نٌٳپ ٷخٽ ٛڀَ ڃ٬خًّش رخٿنخّ حٿ٬َٜ ٳخٿظٴض ٳبًح أنخّ ّٜڀٌڅ 

حٿ٬َٜ ٳيهپ ًىهپ ٫ڀْو حرن ٫زخّ ًأنخ ڃ٬و ٳؤًٓ٪ ٿو ڃ٬خًّش ٫ڀَ حٿََّٔ ٳـڀْ ڃ٬و 

ٷخٽ ڃخ ىٌه حٿٜٚس حٿظِ ٍأّض حٿنخّ ّٜڀٌنيخ ًٿڂ أٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀْيخ 

ًٙ أڃَ ريخ ٷخٽ9 ًحٹ ڃخ ّٴظْيڂ حرن حٿِرَْ ٳيهپ حرن حٿِرَْ ٳٔڀڂ ٳـڀْ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش9 ّخ 

خ ىٌه حٿٜٚس حٿظِ طؤڃَ حٿنخّ ّٜڀٌنيخ ٿڂ نَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن حٿِرَْ ڃ

 ٛٚىخ ًٙ أڃَ ريخ ٷخٽ9 كيػظنِ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚىخ ٫نيىخ ٳِ رْظيخ ٷخٽ ٳؤڃَنِ ڃ٬خًّش ًٍؿپ -

ًٿٺ ٳؤهزَطيخ رڄخ  آهَ أڅ نؤطِ ٫خث٘ش ٳنٔؤٿيخ ٫ن ًٿٺ ٷخٽ ٳيهڀض ٫ڀْيخ ٳٔؤٿظيخ ٫ن

أهزَ حرن حٿِرَْ ٫نيخ ٳٸخٿض9 ٿڂ ّلٴ٦ حرن حٿِرَْ انڄخ كيػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٛڀَ  ىٌه حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٫نيُ ٳٔؤٿظو ٷڀض انٺ ٛڀْض ٍٻ٬ظْن ٿڂ طټن 

طٜڀْيڄخ ٷخٽ9 انو ٻخڅ أطخنِ ِٗء ٳٰ٘ڀض ٳِ ٷٔڄظو ٫ن حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٨يَ ًأطخنِ 

نخىحنِ رخٿٜٚس ٳټَىض أڅ أكزْ حٿنخّ ٳٜڀْظيڄخ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳؤهزَص ڃ٬خًّش رٚٽ ٳ

 ٷخٽ ٷخٽ حرن حٿِر9َْ أٿْْ ٷي ٛٚىڄخ ٳٚ ني٫يڄخ ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خًّش9 ٙ طِحٽ ڃوخٿٴخ أريح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن حٿلٌحء ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٓڀڂ ڃن حٿٜٚس ٷخٽ٫9خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن أڅ ٌٍٓٽ 

 حٿڀيڂ أنض حٿٔٚځ ًڃنٺ حٿٔٚځ طزخٍٻض ّخًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ٷزپ ڃٌطو9
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ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه أٓظٰٴَ حهلل ًأطٌد اٿْو ٷخٿض9 ًٻخڅ ّټؼَ أڅ ّٸٌٿو ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ -

حهلل انٺ طي٫ٌ ري٫خء ٿڂ طټن طي٫ٌ رو ٷزپ حٿٌْځ ٳٸخٽ9 اڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ أهزَنِ أنِ 

ٓؤٍٍ ٫ڀڄخ ٳِ أڃظِ ًانِ اًح ٍأّض ًٿٺ حٿ٬ڀڂ أڅ أٓزق رلڄيه ًأٓظٰٴَه ٳٸي ٍأّض ًٿٺ 

 ظق ًٍأّض حٿنخّ ّيهڀٌڅ ٳِ ىّن حهلل أٳٌحؿخ.اًح ؿخء نَٜ حهلل ًحٿٴ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٫زي - 

 حٿَكڄن رن ٫ظخد ٷخٽ ٻخڅ أرٌ ىََّس ّٸٌٽ9

ڃن أٛزق ؿنزخ ٳٚ ٌٛځ ٿو ٷخٽ ٳؤٍٓڀنِ ڃًَحڅ رن حٿلټڂ أنخ ًٍؿپ آهَ اٿَ ٫خث٘ش -

ٜزق ٳِ ٍڃ٠خڅ ٷزپ أڅ ّٰظٔپ ٷخٽ ٳٸخٿض9 اكيحىڄخ ٷي ًأځ ٓڀڄش نٔؤٿيڄخ ٫ن حٿـنذ ّ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ػڂ ّٰظٔپ ًّظڂ ْٛخځ ٌّڃو ٷخٽ ًٷخٿض 

حٕه9ٍَ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ أڅ ّلظڀڂ ػڂ ّظڂ ٌٛڃو ٷخٽ ٳَؿ٬خ ٳؤهزَح ڃًَحڅ رٌٿٺ 

ََّس9 ٻٌح ٻنض أكٔذ ًٻٌح ٻنض ٳٸخٽ ٿ٬زي حٿَكڄن9 أهزَ أرخ ىََّس رڄخ ٷخٿظخ ٳٸخٽ أرٌ ى

 أ٧ن ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ڃًَحڅ9 رؤ٧ن ًرؤكٔذ طٴظِ حٿنخّ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ ٫ن هخٿي ًى٘خځ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ٫خث٘ش- 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ رٸپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ -

 ىٌ حهلل أكي.

هلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ًكيػنخ ٫ن هخٿي ٬ّنِ ٫ڀْخ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي ح- 

 ٷخٿض9

 ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٔ ريڄخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ هخٿي حٿلٌحء أهزَنِ ٫ن هخٿي رن - 

َحٹ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ أرِ حٿٜڀض ٷخٽ ٻنض ٫ني ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٳِ هٚٳظو ٷخٽ ٫ًنيه ٫

٫ڄ9َ ڃخ حٓظٸزڀض حٿٸزڀش ًٙ حٓظيرَطيخ رزٌٽ ًٙ ٯخث٢ ڃنٌ ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ ٫َحٹ كيػظنِ 

 ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ رڀٰو ٷٌٽ حٿنخّ ٳِ ًٿٺ أڃَ رڄٸ٬يطو ٳخٓظٸزپ ريخ -

 حٿٸزڀش.

 ٚرش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷ- 

 ٷي ٻخنض طوَؽ حٿټ٬خد ڃن هيٍىخ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ْيّن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ًٍٷخء ٫ن ٫زي حهلل رن ىّنخٍ - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض ٛٴْش طٸٌٽ9 ٷخٿض ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً كٴٜش أً ىڄخ 

 څ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9طٸٌٙ

 ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل أڅ طلي ٳٌٵ ػٚػش أّخځ اٙ ٫ڀَ ًُؿيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء - 

 ٫ن حٿٌٿْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿٸَِٗ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9
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ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٳَحٗو ٳخنٔڀڀض ٳٸخٽ ٿ9ِ أك٠ض ٳٸڀض9 ك٠ض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

 ن٬ڂ ٷخٽ ٳ٘يُ ٫ڀْٺ اُحٍٹ ػڂ ٫ٌىُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ - 

كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن كڄِس رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ 

 حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش طٸٌٽ9ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أځ 

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلٔخد حٿَْْٔ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ -

حٿلٔخد حٿَْْٔ ٳٸخٽ حٿَؿپ ط٬َٝ ٫ڀْو ًنٌرو ػڂ ّظـخًُ ٫نيخ انو ڃن نٌٷٖ حٿلٔخد 

 ىڀٺ ًٙ ّْٜذ ٫زي ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ اٙ ٷخٙ حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ڃن ه٤خّخه.

ػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَ حرن ٗيخد أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كي- 

 ٫ًَس أهزَه أڅ ٫خث٘ش أهزَطو ٷخٿض9 ٿٸي

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ّز٬غ رو ًّٸْڂ ٳڄخ ّظٸَ ڃن -

 ِٗء.

ٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٷخٽ ٓؤ- 

 حٿِىَُ ٫ن حٿَؿپ ّوَْ حڃَأطو ٳظوظخٍه ٷخٽ كيػنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أطخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ ٓؤ٫َٝ ٫ڀْٺ أڃَح ٳٚ ٫ڀْٺ أڅ ٙ -

َِ ّخ أّيخ حٿنزِ ٷپ  ط٬ـڀِ ٳْو كظَ ط٘خًٍُ أرٌّٺ ٳٸڀض ًڃخ ىٌح حٕڃَ ٷخٿض9 ٳظٚ ٫ڀ

حٿلْخس حٿينْخ ًُّنظيخ ٳظ٬خٿْن أڃظ٬ټن ًأَٓكټن َٓحكخ ؿڄْٚ ًُٕحؿٺ اڅ ٻنظن طَىڅ 

ًاڅ ٻنظن طَىڅ حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس ٳخڅ حهلل أ٫ي ٿڀڄلٔنخص ڃنټن أؿَح ٨٫ْڄخ 

ٷخٿض9 ٫خث٘ش ٳٸڀض ًٳِ أُ ًٿٺ طؤڃَنِ أٗخًٍ أرٌُ أٍّي حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس 

زو ًٷخٽ ٓؤ٫َٝ ٫ڀَ ٌٛحكزٺ ڃخ ٷخٿض9 ٳَٔ رٌٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأ٫ـ

٫َٟض ٫ڀْٺ ٷخٿض9 ٳٸڀض ٿو ٳٚ طوزَىن رخٿٌُ حهظَص ٳڀڂ ّٴ٬پ ًٻخڅ ّٸٌٽ ٿين ٻڄخ 

ٷخٽ ٿ٬خث٘ش ػڂ ّٸٌٽ9 ٷي حهظخٍص ٫خث٘ش حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٷي هَْنخ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ نَ ًٿٺ ٣ٚٷخ.

رِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٫ن ٫ڄَحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ- 

٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 كخٟض ٛٴْش رنض كِْ ًىِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ر٬ي أڅ أٳخٟض ٷخٿض9 ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿنٴَ ًٻَ ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 هلل أنيخ ٷي ٻخنض ٣خٳض رخٿزْض ٷخٽ ٳڀظنٴَ.٫َٔ أڅ طلزٔنخ ٷخٽ ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ طَٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىّنخٍح ًٙىٍىڄخ ًٙ أڃش ًٙ ٫زيح ًٙ ٗخس ًٙ -

 ر٬َْح.
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رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي حٿَٗٺ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن- 

 ٫ن ڃ٬خًس أڅ حڃَأس ٓؤٿض ٫خث٘ش أطـِة حٿلخثٞ حٿٜٚس ٷخٿض9

 أكًٍَّش أنض ٷي ك٠ن نٔخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَىن أڅ ّـِّن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄ٬ْپ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن - 

ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن أځ حٿڄئڃنْن أُ ٓخ٫ش طٌطَّن ٿ٬ڀو ٷخٿض9 ڃخ حٌٕٓى رن ِّّي 

 أًطَ كظَ ّئًنٌڅ ًڃخ ّئًنٌڅ كظَ ٤ّڀ٪ حٿٴـَ ٷخٿض9

ًٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃئًنخڅ رٚٽ ٫ًڄًَ؟؟رن أځ ڃټظٌځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -

ََّ حٿزَٜ ًاًح حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًڅ ٫ڄًَ؟؟ ٳټڀٌح ًحَٗرٌح ٳبنو ٍؿپ ٟ

 أًڅ رٚٽ ٳخٍٳ٬ٌح أّيّټڂ ٳبڅ رٚٙ ٙ ّئًڅ ٻٌح ٷخٽ كظَ ّٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى - 

 ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أّخځ ً ىٌ -

 ځ.ڃلَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

٣ْزض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٤ْذ ٳْو ڃٔٺ ٫ني اكَحڃو ٷزپ أڅ ّلَځ ًٌّځ حٿنلَ -

 ٷزپ أڅ ٤ٌّٱ رخٿزْض.

خٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷ- 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻنض أ٣ْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلَڃو كْن ّلَځ ًٿلڀو كْن ّلپ ٷزپ أڅ -

 ٤ٌّٱ رخٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ًٛوَ ًكڄخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن - 

 ث٘شرن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خ

 رڄؼڀو اٙ أنيڂ ٷخٿٌح ٿلَڃو ٷزپ أڅ ّلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ رن - 

 ڃلڄي ًٌّٓٲ رن ڃخىٺ ٤٫ًخء ٌّٻًَڅ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻنض أ٣ِْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني اكٚٿو ٫ًني اكَحڃو.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل- 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ارَحىْڂ - 

 ٫ڀٸڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض٫9ن 
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ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أّخځ ًىٌ -

 ڃلَځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ - 

 ّلَْ ٬ّنِ حرن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ حرن أهِ ٫ڄَس ٫ن ٫ڄظو ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

خڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٰيحس ٳْوٴٴيڄخ كظَ أنِ ٕٗٺ ٻ-

 أٷَأ ٳْيڄخ رٴخطلش حٿټظخد أځ ٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن كٴٚ أرٌ كٴٚ حٿڄ٤ْ٬ِ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن - 

ٷخٿض9 رڄن  ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ طټظنْن

 حٻظنِ ٷخٽ9

 حٻظنِ رخرنٺ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿِرَْ ٷخٽ ٳټخنض طټنَ رؤځ ٫زي حهلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن ٍؿپ ڃن ًٿي حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش - 

 أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻپ نٔخثٺ ٿيخ ٻنْش ٯَُْ ٷخٽ أنض أځ ٫زي حهلل.

أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ حٿ٠لَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿڄخ نِٿض آّخص حٿَرخ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳظٚىن ٫ڀَ حٿنخّ -

 ػڂ كَځ حٿظـخٍس ٳِ حٿوڄَ.

ٌٕٓى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ح- 

 ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿٌٙء ٿڄن أ٤٫َ حٿٌٍٵ ًأ٫ظٶ ًًٿَ حٿن٬ڄش ًٻخڅ ًُؿيخ كَح ٳوَْص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

أ٣ڀ٪ ڃن ٻخنض حٿلز٘ش ّڀ٬زٌڅ ٌّځ ٫ْي ٳي٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټنض 

 ٫خطٸو ٳخن٨َ اٿْيڂ ٳـخء أرٌ رټَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ى٫يخ ٳبڅ ٿټپ ٷٌځ ٫ْيح ًىٌح ٫ْينخ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9- 

رنض  ٿڄخ نِٿض ًأنٌٍ ٫َْ٘طٺ حٕٷَرْن ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٳخ٣ڄش-

ڃلڄي ّخ ٛٴْش رنض ٫زي حٿڄ٤ڀذ ّخ رنِ ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٙ أڃڀٺ ٿټڂ ڃن حهلل ْٗجخ ٓڀٌنِ ڃن 

 ڃخٿِ ڃخ ٗجظڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ٍؿپ ڃن - 

 ٷَّٖ ّٸخٽ ٿو ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ؿخٍّن اٿَ أّيڄخ أىيُ ٷخٽ9

 أٷَريڄخ رخرخ ڃنٺ.اٿَ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ُىَْ ٫ن ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن - 

٫ڄًَ ڃٌٿَ حٿڄ٤ڀذ ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٬ّنِ حرن كن٤ذ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
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 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ حٿَؿپ ٿْيٍٹ رلٔن هڀٸو ىٍؿش حٿٜخثڂ حٿٸخثڂ.-

٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن ٫خث٘ش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ- 

 ٷخٿض9

ڃخ طَٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىّنخٍح ًٙ ىٍىڄخ ًٙ ٗخس ًٙ ر٬َْح ٷخٽ ٓٴْخڅ -

 ٫ڀڄن ًأٗٺ ٳِ حٿ٬زي ًحٕڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ُرْي ٫ن ڃـخىي ٫ن - 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل

 ڃخ ُحٽ ؿزَّپ ٌّْٛنِ رخٿـخٍ كظَ ٧ننض أنو ڃٌٍػو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خرْ ٫ن - 

أرْو ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸڀض ٿيخ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن ٿلٌځ 

 حٕٟخكِ ر٬ي ػٚع ٳٸخٽ9

أٛخد حٿنخّ ٗيس ٳؤكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٬٤ّڂ حٿٰنِ حٿٴٸَْ ػڂ ن٬ڂ -

ٿٸي ٍأّض آٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻڀٌڅ حٿټَح٩ ر٬ي هڄْ ٫َ٘س ٳٸڀض ٿيخ9 ڃڂ 

ًحٹ ٷخٽ ٳ٠لټض ًٷخٿض9 ڃخ ٗز٪ آٽ ڃلڄي ڃن هزِ ڃؤىًځ ػٚػش أّخځ كظَ ٿلٶ رخهلل ٫ِ 

 ًؿپ.

ِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ًُّي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر- 

حٿلزخد ٷخٽ أهزَنِ آَحثْپ حٿڄ٬نِ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن ٌّٓٲ رن ڃخىٺ ٫ن أڃو 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٙ نزنِ ٿٺ رڄنَ رْظخ أً رنخء ٨ّڀٺ ڃن حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ

 ٙ انڄخ ىٌ ڃنخم ٿڄن ٓزٶ اٿْو.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل- 

 ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ِّّي رن رخرنٌّ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٗلنِ ًّنخٽ ڃن ٍأِٓ ًأنخ كخثٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٿْغ ٫ن - 

 ن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض٫9زي حٿَكڄ

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخنض اكيحنخ طلْٞ ًط٤يَ ٳٚ ّؤڃَنخ رٸ٠خء -

 ًٙ نٸ٠ْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن - 

َس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 حٿِىَُ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄ

ؿخءص أځ كزْزش رنض كـٖ ٷخٽ أرٌ ٻخڃپ أځ كزْذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًٻخنض حٓظل٠ْض ٓز٪ ٓنْن ٳخٗظټض ًٿٺ اٿْو ًحٓظٴظظو ٳْو ٳٸخٽ9

ٿْْ ىٌح رخٿل٠ْش ًٿټن ىٌح ٫َٵ ٳخٯظٔڀِ ًٛڀِ ٳټخنض طٰظٔپ ٿټپ ٛٚس ًطٜڀِ -
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 حٿڄخء ػڂ طٜڀِ. ًٻخنض طـڀْ ٳِ ڃَٻن ٳظ٬ڀٌ كڄَس حٿيځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أ٬ٗغ رن أرِ - 

حٿ٬٘ؼخء ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿظْڄن ٳِ ٗؤنو 

 ٻڀو ٳِ طَؿڀو ًٳِ ٣يٌٍه ًٳِ ن٬ڀو ٷخٽ ٬ٗزش ػڂ ٓؤٿظو ر٬ي ًٿٺ ٳٸخٽ9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ أً ٬ّـزو حٿظْڄن ڃخ حٓظ٤خ٩.ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن - 

 ٫زي حهلل رن أرِ ٷْْ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٽ9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٨يَ ٳٰ٘پ ٫نيڄخ كظَ ٛڀَ-

حٿ٬َٜ ٳڀڄخ ٳَ٭ ٍٻ٬يڄخ ٳِ رْظِ ٳڄخ طَٻيڄخ كظَ ڃخص ٷخٽ ٫زي حهلل رن أرِ ٷْْ ٳٔؤٿض 

 أرخ ىََّس ٫نو ٷخٽ ٷي ٻنخ نٴ٬ڀو ػڂ طَٻنخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن أرِ - 

 حٿِحىَّش ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٷخٽ9 ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9

َأ ٌٍٓس حٿڄخثيس ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٿض9 ٳبنيخ آهَ ٌٍٓس نِٿض ٳڄخ ًؿيطڂ ٳْيخ ڃن ىپ طٸ-

كٚٽ ٳخٓظلڀٌه ًڃخ ًؿيطڂ ٳْيخ ڃن كَحځ ٳلَڃٌه ًٓؤٿظيخ ٫ن هڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ - 

 ٷْْ أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻخڅ أكذ حٿ٘يٌٍ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌّٜڃو ٬ٗزخڅ ػڂ ّٜڀو -

 رَڃ٠خڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنِ ٬ّٸٌد رن ڃلڄي ٫ن - 

 أرِ حٿَؿخٽ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 خث٘ش رْض ٿْْ ٳْو طڄَ ؿْخ٩ أىڀو.ّخ ٫-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن - 

 أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 حٿڀيڂ حؿ٬ڀنِ ڃن حٿٌّن اًح أكٔنٌح حٓظزًَ٘ح ًاًح أٓخإًح حٓظٰٴًَح.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ - 

رن ڃيخؿَ ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ًٻَص نٔخء حٕنٜخٍ ٳؤػنض ٫ڀْين 

ًٷخٿض ٿين ڃ٬ًَٳخ ًٷخٿض9 ٿڄخ نِٿض ٌٍٓس حٿنٌٍ ٫ڄيڅ اٿَ كـِ أً كـٌُ ڃنخ٣ٸين 

َأس ڃنين ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ٸٸنو ػڂ حطوٌڅ ڃنو هڄَح ًانيخ ىهڀض حڃ

ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ ٫ن حٿ٤يٌٍ ڃن حٿڄلْٞ ٳٸخٽ9 ن٬ڂ ٿظؤهٌ اكيحٻن ڃخءىخ 

ًٓيٍطيخ ٳڀظ٤يَ ػڂ ٿظلٔن حٿ٤يٌٍ ػڂ طٜذ ٫ڀَ ٍأٓيخ ػڂ ٿظڀِٵ ر٘ئڅ ٍأٓيخ ػڂ 

ريخ ٷخٿض9  ٿظيٿټو ٳبڅ ًٿٺ ٣يٌٍ ػڂ طٜذ ٫ڀْيخ ڃن حٿڄخء ػڂ طؤهٌ ٳَٛش ڃڄٔټش ٳڀظ٤يَ
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 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ أط٤يَ ريخ

ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټنِ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٿض ٫خث٘ش طظز٪ ريخ أػَ حٿيځ ٷخٽ -

٫ٴخڅ ػڂ ٿظٜذ ٫ڀَ ٍأٓيخ ڃن حٿڄخء ًٿظڀٜٶ ٗئڅ ٍأٓيخ ٳڀظيٿټو ٷخٽ ٫ٴخڅ اٿَ كـِ 

 أً كـٌُ.

ٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٛيٷش ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخ- 

ڃن أىپ حٿټٌٳش ٷخٽ كيػنخ ؿڄْ٪ رن نڄَْ كيػنِ ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش ٷخٽ9 ىهڀض ڃ٪ أڃِ 

 ًهخٿظِ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٔؤٿض أكيحىڄخ ٻْٲ ٻنظن طٜن٬ن ٫ني حٿٰٔپ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ػڂ ّٴْٞ حٿڄخء ٫ڀَ ٍأٓو -

 حص ًنلن نٴْٞ ٫ڀَ ٍإًٓنخ هڄٔخ ڃن أؿپ حٿ٠ٴَ.ػٚع ڃَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن - 

 َّٗق ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ رْظو ريأ رخٿٌٔحٹ.-

ڃييُ ٫ن حٌٕٓى حرن ْٗزخڅ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن - 

 نٌٳپ ٷخٽ9 ٓؤٿض ٫خث٘ش

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٔخڃ٪ ٫نيه حٿ٬َ٘ ٳٸخٿض9 ٻخڅ أرٰٞ حٿليّغ اٿْو -

ًٷخٽ ٫ن ٫خث٘ش9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿـٌحڃ٪ ڃن حٿي٫خء ًّي٩ ڃخ 

 رْن ًٿٺ.

زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن كڄخى رن ُّي ٫ن ڃًَحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫- 

 أرِ ٿزخرش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ -

 نٸٌٽ ڃخ َّّي أڅ ٌّٜځ ًٻخڅ ّٸَأ ٻپ ٿْڀش رزنِ آَحثْپ ًحٿِڃَ.

يُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃي- 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ هَِْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَّن اٙ حهظخٍ أَّٔىڄخ اٙ أڅ ّټٌڅ ٳْو -

 اػڂ ٳبڅ ٻخڅ اػڄخ ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن - 

 ڄش أڅ ٫خث٘ش كيػظوّلَْ ٫ن أرِ ٓڀ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ٌّٜځ ڃن ٗيَ ڃن حٿٔنش أٻؼَ ڃن ٌٛڃو ڃن -

٬ٗزخڅ ٳبنو ٻخڅ ٌّٜځ ٬ٗزخڅ ٻڀو ًٻخڅ ّٸٌٽ هًٌح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٫ِ 

ًؿپ ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح ًانو ٻخڅ أكذ حٿٜٚس اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ 

ًِځ ٫ڀْيخ   ًٻخڅ اًح ٛڀَ ٛٚس ىحًځ ٫ڀْيخ.ى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن - 
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 ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9

ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٷخٿض9 ٻخڅ ّٜڀِ ػٚع -

ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ٳبًح أٍحى أڅ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ّٜڀِ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ػڂ ٌّطَ ػڂ ّٜڀِ 

 َّٻ٪ ٷخځ ٳَٻ٪ ػڂ ّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن رْن حٿنيحء ًحٗٷخڃش ڃن ٛٚس حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓٴْخڅ ّليع ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ - 

رن حٕٷڄَ ٫ن أرِ كٌّٴش ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٫زي حهلل ًٻخڅ ٣ڀلش ّليع ٫نو ٫ن ٫خث٘ش 

ض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ٳٸخٽ9 ڃخ َّٔنِ أنِ كټْض ٍؿٚ ًأڅ ٿِ ٷخٿض9 كټْ

 ٻٌح ًٻٌح ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل؟؟ اڅ ٛٴْش حڃَأس ًٷخٽ رْيه ٻخڅ ٬ّنِ ٷَْٜس ٳٸخٽ9

ٿٸي ڃِؿض رټڀڄش ٿٌ ڃِؽ ريخ ڃخء حٿزلَ ڃِؿض ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ -

 ىٌح حٿليّغ ٬ّنِ كيّغ ؿخرَ.ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ٿڂ ّٔڄ٪ ٫زي حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫زي - 

 حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح هَؽ ڃن حٿوٚء طٌٟؤ.-

څ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخ- 

٫ن ٫ڀٸڄش ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوٚ ڃن حّٕخځ ْٗجخ 

 ٷخٿض9

 ٙ ٻخڅ ٫ڄڀو ىّڄش ًأّټڂ ٻخڅ ٤ّْٶ ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ّْٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن - 

 ٘ش ٷخٿض٫9خث

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ك٠ض ّؤڃَنِ ٳؤطٍِ ػڂ ّزخَٗنِ ًٻخڅ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٯظٔپ أنخ ًىٌ ڃن انخء ًحكي ًنلن ؿنزخڅ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل 

َِ ًىٌ ڃ٬ظټٲ ٳؤٯٔڀو ًأنخ كخثٞ.  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ ٍأٓو اٿ

خ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن- 

حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ حٗظَص رََّس ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٗظَُ رََّس ًأٗظ١َ ٿيڂ 

 حٿٌٙء ٷخٽ9 حٗظَُ

 ٳبنڄخ حٿٌٙء ٿڄن ًٿِ حٿن٬ڄش أً ٿڄن أ٫ظٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ - 

 ٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9ًح

 ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯنڄخ ػڂ ٙ ّلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش

٫زي حٿَكڄن ًأٓنيه أرٌ ٫ٌحنش ٫ن  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّٜڂ حٿ٬َ٘ ٷخٽ-



   

 

 

Page 271 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 حٌٕٓى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ًًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن - 

ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ٳِ ٓـٌىه ًٍٻ٫ٌو9

 ِ ّظؤًٽ حٿٸَآڅ ٷخٽ ًٻْ٪ حٿڀيڂ ًرلڄيٹ.ٓزلخنٺ ٍرنخ ًرلڄيٹ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃٌَٓ رن - 

 ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن ڃٌٙس ٿ٬خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ٍأّض ٳَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٢.-

څ ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخ- 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّوَؽ اٿَ ٛٚس حٿٜزق ًٍأٓو ّٸ٤َ ٳْٜزق -

 ٛخثڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن أرْو - 

ڃن أٳٶ ڃن آٳخٵ حٿٔڄخء ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍأٍ نخٗجخ 

 طَٹ ٫ڄڀو ًاڅ ٻخڅ ٳِ ٛٚطو ػڂ ّٸٌٽ9

حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ٳْو ٳبڅ ٻ٘ٴو حهلل كڄي حهلل ًاڅ أڃ٤َص ٷخٽ حٿڀيڂ ْٛزخ -

 نخٳ٬خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ًأرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن - 

 ن أرْو ٫ن ٫خث٘شحٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٳِ حٿَٷْش ڃن ٻپ ًُ كڄش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿزظ٪ ٳٸخٽ ٻپ َٗحد أٓټَ ٳيٌ كَحځ.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش كيػنخ ٫زي - 

 ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّ٪ ٍأٓو ٳِ كـَىخ ًّٸَأ حٿٸَآڅ ًىِ كخثٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي ٷخٽ - 

ٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٷخٽ ٷڀض اڅ ىينخ ٍؿٚ ّز٬غ رييّو اٿَ حٿټ٬زش كيػنخ ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ ٷخ

ٳْؤڃَ حٿٌُ ٌّٔٷيخ ٿو ڃن ڃ٬ڀڂ ٷي أڃَه ٳْٸڀيىخ ًٙ ِّحٽ ڃلَڃخ كظَ ّلپ حٿنخّ ٷخٽ 

 ٳٔڄ٬ض طٜٴْٶ ّيّيخ ڃن ًٍحء حٿلـخد ٿٸي ٻنض

 أٳظپ ٷٚثي حٿييُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْز٬غ رييّو ٳڄخ ّلَځ ٫ڀْو ِٗء ڃڄخ-

 ّلَځ ٫ڀَ حٿَؿپ ڃن أىڀو كظَ َّؿ٪ حٿنخّ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن - 

 ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

انڄخ نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄلٜذ ٿْټٌڅ أٓڄق ٿوًَؿو ًٿْْ رٔنش -

 ٳڄن ٗخء نِٿو ًڃن ٗخء ٿڂ ّنِٿو.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل- 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش

ٿڄخ نِٿض حّٓخص حًٕحهَ ڃن ٌٍٓس حٿزٸَس ٷَأىن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ -

 حٿنخّ ًكَځ حٿظـخٍس ٳِ حٿوڄَ.

ڃَ ٫ن ڃًَٔٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ٷخٽ كيػنخ ٫خ- 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٳظپ ٷٚثي حٿييُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْز٬غ ريخ ًڃخ ّلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ًٓڀْڄخڅ - 

 ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

  نٍَ اٙ أنو حٿلؾ.هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش - 

 ٷخٿض9

ڃخ هَِْ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَنِ ٷ٢ أكيىڄخ أَّٔ ڃن حٓهَ اٙ أهٌ حٿٌُ -

 ىٌ أَّٔ.

ِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أر- 

 ٻنض

أٳظپ حٿٸٚثي ٿييُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْز٬غ ريخ ػڂ ّٸْڂ ٫نينخ ًٙ ّـظنذ -

 ْٗجخ ڃڄخ ّـظنذ حٿڄلَځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ًٓڀْڄخڅ ٫ن - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٰنڂ ػڂ ّز٬غ ريخ ًڃخ ّلَځ.ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ -

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ9 ٯنڄخ.- 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًنلن ؿنزخڅ. ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ؿنزخ ٳؤٍحى أڅ ّنخځ طٌٟؤ ٷخٽ أرِ ًٷخٽ -
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څ ّنخځ أً ّؤٻپ طٌٟؤ ٷخٽ ّلَْ طَٹ ًٻْ٪ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٳِ ىٌح حٿليّغ اًح أٍحى أ

 ٬ٗزش كيّغ حٿلټڂ ٳِ حٿـنذ اًح أٍحى أڅ ّؤٻپ طٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن - 

 حٌٕٓى أڅ رََّس طٜيٵ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ىٌ ٿيخ ٛيٷش ًٿنخ ىيّش.-

يػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ حٿلټڂ ًٓڀْڄخڅ ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل ك- 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٍأّض حٿ٤ْذ ٷخٽ أكيىڄخ ٳِ ٍأّ أً ٬َٗ ًٷخٽ حٓهَ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.

َِ ى٘خځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ ّلَْ أڃٚه ٫-  ڀ

ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش ٷخٿض9 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ڃٌحٳْن ٿيٚٽ ًُ حٿلـش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن أكذ أڅ ّيپ ر٬ڄَس ٳڀْيپ ًڃن أكذ أڅ ّيپ رلـش ٳڀْيپ ٳڀٌٙ أىيّض أىڀڀض ر٬ڄَس -

ىپ رلـش ًٻنض ڃڄن أىپ ر٬ڄَس ٳل٠ض ٷزپ أڅ ٷخٿض9 ٳڄنيڂ ڃن أىپ ر٬ڄَس ًڃنيڂ ڃن أ

أىهپ ڃټش ٳؤىٍٻنِ ٌّځ ٫َٳش ًأنخ كخثٞ ٳ٘ټٌص ًٿٺ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ى٫ِ ٫ڄَطٺ ًحنٸ٠ِ ٍأٓٺ ًحڃظ٤ِ٘ ًأىڀِ رخٿلؾ ٳٴ٬ڀض ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀش 

خ ٳٸ٠َ حٿلٜزش أٍٓپ ڃ٬ِ ٫زي حٿَكڄن اٿَ حٿظن٬ْڂ ٳؤٍىٳيخ ٳؤىڀض ر٬ڄَس ڃټخڅ ٫ڄَطي

 حهلل ٫ِ ًؿپ كـيخ ٫ًڄَطيخ ًٿڂ ّټن ٳِ ِٗء ڃن ًٿٺ ىيُ ًٙ ٌٛځ ًٙ ٛيٷش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ نلٌه ٷخٽ ًٻْ٪- 

 ًحٯظٔڀِ ًأىڀِ رخٿلؾ ٷخٽ ٫ًَس ٳٸ٠َ حهلل ٫ِ ًؿپ كـيخ ٫ًڄَطيخ.-

يػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٷخٽ ك- 

أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ٍأص ٫خث٘ش ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ّظٌٟؤ ٳٸخٿض9 ّخ ٫زي حٿَكڄن أكٔن 

 حٿٌٌٟء ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ًّپ ٿ٫ٖٸخد ڃن حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كزْذ رن ٗيْي ٫ن ٫ټَڃش ٫ن - 

 ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ًٿټڂ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل أٌٓس كٔنش-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن - 

 ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

حٿټَحځ حٿزٍَس ًحٿٌُ ّٸَإه ًىٌ ّ٘ظي ٫ڀْو  حٿٌ ُ ّٸَأ حٿٸَآڅ ًىٌ ڃخىَ رو ڃ٪ حٿٔٴَس-

 ٿو أؿَحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق حٿلخٍػِ - 
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 ٫ن أرْو ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش رؤُ ِٗء

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزيأ اًح ىهپ رْظو ٷخٿض9 رخٿٌٔحٹ.-

كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ً ٷخٽ كيػنخ أٳڀق ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ- 

 ًٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًٷخٽ ٳِ كيّغ ڃنٌٍٜ -

 ًنلن ؿنزخڅ.

ًڃ٬َٔ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ- 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

- َِ ٻنض أَٗد ًأنخ كخثٞ ٳؤنخًٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ْ٪ ٳخه ٫ڀَ ڃٌٟ٪ ٳ

.َِ  ًأط٬َٵ حٿ٬َٵ ًأنخ كخثٞ ٳؤنخًٿو ٳ٠ْ٪ ٳخه ٫ڀَ ڃٌٟ٪ ٳ

ّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى رن ِّ- 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظٌٟؤ ر٬ي حٿٰٔپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق رن ىخنِ ٫ن - 

 أرْو ٷخٿض ٫خث٘ش9 ڃن كيػٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ٷخثڄخ ٳٚ طٜيٷو

 ڀڂ ٷخثڄخ ڃخ رخٽ ڃنٌ أنِٽ ٫ڀْو حٿٸَآڅ.ڃخ رخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ًڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن - 

 ارَحىْڂ ٷخٽ ڃلڄي ٓڄ٬ض ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ ّنخځ أً ّؤٻپ ًىٌ ؿنذ طٌٟؤ.-

يػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل ك- 

 ٫ن ٫ًَس ٫ًن أرِ ٓڀڄش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ ّؤٻپ ًىٌ ؿنذ ٯٔپ ّيّو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش - 

 ٷخٿض9

ًٓڀڂ ّٜڀِ رخٿڀْپ ًأنخ ڃ٬ظَٟش رْنو ًرْن حٿٸزڀش ٳبًح أٍحى أڅ  ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ٌّطَ أّٸ٨نِ ٳؤًطَص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ أهزَطنِ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ر٬ٞ نٔخثو ًىٌ ٛخثڂ.-

رِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ- 

 ٷخٿض9

ٻٴن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػٚػش أػٌحد ّڄخنْش رْٞ ٿْْ ٳْيخ ٷڄْٚ ًٙ -
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 ٫ڄخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّٸٌٽ ٷخٿض - 

 ٫خث٘ش9

و ًٓڀڂ ٿلڀو ًكَڃو كْن أكَځ ًٿلڀو كْن أكپ ٷزپ أڅ ٣َْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 ّٴْٞ أً ٤ٌّٱ رخٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٷخٽ - 

ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٍٍ ٛٴْش اٙ كخرٔظنخ ٷخٽ ًڃخ ٗؤنيخ ٷڀض9 كخٟض 

 ٷخٽ9

 ټنيخ كخٟض ر٬ي ٷخٽ ٳٚ كزْ ٫ڀْٺ ٳنٴَ ريخ.أڃخ ٻخنض أٳخٟض ٷڀض رڀَ ًٿ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ أً كيػنِ ٫ن - 

٫خث٘ش أڅ ٍؿٚ ٣ڀٶ حڃَأطو ػٚػخ ٳظًِؿيخ آهَ ٳ٤ڀٸيخ ٷزپ أڅ ّڄٔيخ ٳٔجپ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطلپ ٿًٖٽ ٳٸخٽ9

 خ ٻڄخ ًحٵ حًٕٽ.ٙ كظَ ًٌّٵ ٫ْٔڀظي-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش أڅ  - 

حڃَأس ڃن رنِ ٷ٨َّش ٣ڀٸيخ ًُؿيخ ٳظًِؿيخ ٍؿپ آهَ ڃنيڂ ٳ٤ڀٸيخ ٳـخءص اٿَ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 انڄخ ڃ٬و ڃؼپ ىيرظِ ىٌه ٳٸخٽ9

 ٫ْٔڀظٺ ى٘خځ ٗٺ. ٙ كظَ طًٌٷِ ٫ْٔڀظو أً ًٌّٵ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه9

 ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف ػٚع ڃَحص ػڂ ٗٺ ّلَْ ٳِ ػٚع.-

ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش أڅ كڄِس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 رن ٫ڄًَ حٕٓڀڄِ ٷخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٻنض أَٓى حٿٌٜځ ٳؤٌٛځ ٳِ حٿٔٴَ ٷخٽ9

 اڅ ٗجض ٳٜڂ ًاڅ ٗجض ٳخٳ٤َ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي حٯظَٱ أنخ ًىٌ ڃنو.ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن  - 

 ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٯظٔپ ڃن انخء ًحكي ٳؤٷٌٽ9 أرٶ ٿِ أرٶ ٿِ -

 ٻٌح ٷخٽ أرِ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ ٫ن ٫ڄَس ٓڄ٬ض ٫خث٘ش كي - 

 طٸٌٽ9

ٿٌ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ڃخ أكيع حٿنٔخء ڃن٬ين ٻڄخ ڃن٪ نٔخء رنِ -
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 آَحثْپ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬ڄَس ًنٔخء رنِ آَحثْپ ڃن٬ن حٿڄٔـي ٷخٿض9 ن٬ڂ.

ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ - 

 ٫ڄخٍس ٫ن ٫ڄظو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 اڅ أ٣ْذ ڃخ أٻپ حٿَؿپ ڃن ٻٔزو ًًٿيه ڃن ٻٔزو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ ٫ن  - 

 ىڄخځ رن حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄنِ ٳؤكټو ًٷخٽ ّلَْ ڃَس ٻنض أٍحه ٫ڀَ ػ-

 ٳؤٳَٻو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٬ّنِ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

ػنخ ّلَْ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌ ىٌح ٬ّنِ ٳِ ٳَٹ حٿڄنِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن  - 

 ٣ڀلش ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ؿخٍّن اٿَ أّيڄخ أىيُ ٷخٽ9 أٷَريڄخ ڃنٺ رخرخ. اڅ ٿِ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ حٿلټڂ ٷخٽ ٷڀض ٿٸٔڂ أًطَ  - 

رؼٚع ػڂ أهَؽ اٿَ حٿٜٚس ڃوخٳش أڅ طٴٌطنِ ٷخٽ9 ٙ ًطَ اٙ روڄْ أً ٓز٪ ٷخٽ ٳٌٻَص 

 ٳٸخٽ9 ًٿٺ ٿْلَْ رن حٿـِحٍ ًڃـخىي ٳٸخٙ ٿِ ٓڀو ٫ڄن ٳٸڀض ٿو

 ٫ن حٿؼٸش ٫ن ٫خث٘ش ًڃْڄٌنش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن كْٔن ٷخٽ كيػنِ ريّپ ٫ن أرِ حٿـٌُحء  - 

 ٫ن ٫خث٘ش

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴظظق حٿٜٚس رخٿظټزَْ ًحٿٸَحءس رخٿلڄي هلل ٍد -

ٓو ًٿڂ ٌّٜرو ًٿټن رْن ًٿٺ ًٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿ٬خٿڄْن ٳبًح ٍٻ٪ ٿڂ ّ٘وٚ ٍأ

حٿَٻ٩ٌ ٿڂ ّٔـي كظَ ّٔظٌُ ٷخثڄخ ًٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿٔـٌى ٿڂ ّٔـي كظَ ّٔظٌُ 

ٷخ٫يح ًٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٻپ ٍٻ٬ظْن حٿظلْش ًٻخڅ ّټَه أڅ ّٴظَٕ ًٍح٫ْو حٳظَحٕ حٿٔز٪ 

حٿ٤ْ٘خڅ ًٻخڅ ًٻخڅ ّٴَٕ ٍؿڀو حٿٍَْٔ ًّنٜذ ٍؿڀو حٿْڄنَ ًٻخڅ ّنيَ ٫ن ٫ٸذ 

 ّوظڂ حٿٜٚس رخٿظٔڀْڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ أهزَطنِ  - 

 ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْو حٿنخّ ٳِ ڃَٟو ٬ٌّىًنو ٳٜڀَ ريڂ -
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انڄخ ؿ٬پ حٗڃخځ ٿْئطڂ ؿخٿٔخ ٳـ٬ڀٌح ّٜڀٌڅ ٷْخڃخ ٳؤٗخٍ اٿْيڂ أڅ حؿڀٌٔح ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ9 

 رو ٳبًح ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬ٌح ًاڅ ٛڀَ ؿخٿٔخ ٳٜڀٌح ؿڀٌٓخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ڄَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ڃ٬و حٿييُ أڅ ّڄ٠ِ ٙ نٍَ اٙ أنو حٿلؾ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل -

َِ رڀلڂ  ٫ڀَ اكَحڃو ًڃن ٿڂ ّټن ڃ٬و ىيُ أڅ ّلپ اًح ٣خٱ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿنلَ ىهپ ٫ڀ

رٸَ ٳٸڀض9 ڃخ ىٌح ٷخٿٌح9 ًرق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نٔخثو ٷخٽ ّلَْ ٷخٽ 

حرن نڄَْ ٿوڄْ رٸْض ڃن ٬ٗزش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀٸخٓڂ ٳٸخٽ ؿخءطٺ رخٿليّغ ٫ڀَ ًؿيو ٷخٽ 

 ًُ حٿٸ٬يس ٙ نٍَ اٙ حٿلؾ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9  - 

َِ ر٬ي ڃخ َٟد حٿلـخد ٷڀض9 ٙ آًڅ كظَ أٓظؤًڅ  ؿخءنِ ٫ڄِ ڃن حٿَٟخ٫ش ّٔظؤًڅ ٫ڀ

انڄخ أ٬ٍٟظنِ حٿڄَأس ًٿڂ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ٿْڀؾ ٫ڀْٺ ٫ڄٺ ٷڀض9

 ٬َّٟنِ حٿَؿپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ىٌ ٫ڄٺ ٳڀْڀؾ ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ أهزَطنِ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٽ ًٻْ٪ اًح ك٠َص حٿٜٚس اًح ًٟ٪ حٿ٬٘خء ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳخريإًح رخٿ٬٘خء ًٷخ-

 ًحٿ٬٘خء ٷخٽ حرن ٫ْْنش اًح ًٟ٪ حٿ٬٘خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ًًٻْ٪  - 

ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٳخ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ ؿخءص اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ى٩ حٿٜٚس ٷخٽ ًٻْ٪ ٷخٽ9 ٙ ٷخٽ ّل٫َْڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 انِ حٓظلخٝ ٳٚ أ٣يَ أٳؤ

ٿْْ ًٿٺ حٿلْٞ انڄخ ًٿٺ ٫َٵ ٳبًح أٷزڀض حٿل٠ْش ٳي٫ِ حٿٜٚس ٳبًح أىرَص ٳخٯٔڀِ -

٫نٺ حٿيځ ًٛڀِ ٷخٽ ّلَْ ٷڀض ٿي٘خځ أٯٔپ ًحكي طٰظٔپ ًطٌٟؤ ٫ني ٻپ ٛٚس ٷخٽ9 

 ن٬ڂ.

َُ ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِى - 

٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ًًَس رن حٿِرَْ ٫ًڀٸڄش رن ًٷخٙ ٫ًزْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن 

ڃ٬ٌٔى ٫ن كيّغ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٷخٽ ٿيخ أىپ حٗٳٺ ڃخ 

ٷخٿٌح ٳزَأىخ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻڀيڂ كيػنِ ر٤خثٴش ڃن كيّؼيخ ًر٠٬يڂ ٻخڅ أ٫ًَ ٿليّؼيخ 

زض حٷظٜخٛخ ًٷي ٫ًْض ٫ن ٻپ ًحكي ڃنيڂ حٿليّغ حٿٌُ كيػنِ ًر٬ٞ ڃن ر٬ٞ ًأػ

 كيّؼيڂ ّٜيٵ ر٠٬خ ًٻًَح أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّوَؽ ٓٴَح أٷ٩َ رْن نٔخثو ٳؤّظين -

 هَؽ ٓيڄيخ هَؽ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و
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خٿض ٫خث٘ش9 ٳؤٷ٩َ رْننخ ٳِ ٯًِس ٯِحىخ ٳوَؽ ٳْيخ ٓيڄِ ٳوَؿض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٷ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٿٺ ر٬ي ڃخ أنِٽ حٿلـخد ٳؤنخ أكڄپ ٳِ ىٌىؿِ ًأنِٽ ٳْو ڃَْٔنخ 

كظَ اًح ٳَ٭ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯًِه ًٷٴپ ٳينٌنخ ڃن حٿڄينْش آنٌنخ ٿْڀش 

رخٿَكْپ ٳڄْ٘ض كظَ ؿخًُص حٿـْٖ ٳڀڄخ ٷ٠ْض ٗؤنِ أٷزڀض رخٿَكْپ ٳٸڄض كْن آًنٌح 

اٿَ حٿَكپ ٳڀڄٔض ٛيٍُ ٳبًح ٫ٸي ڃن ؿ٩ِ ٧ٴخٍ ٷي حنٸ٤٪ ٳَؿ٬ض ٳخٿظڄٔض ٫ٸيُ 

ٳخكظزٔنِ حرظٰخإه ًأٷزپ حٿَى٢ حٿٌّن ٻخنٌح َّكڀٌڅ رِ ٳلڄڀٌح ىٌىؿِ ٳَكڀٌه ٫ڀَ 

 ر٬َُْ حٿٌُ ٻنض أٍٻذ ًىڂ ّلٔزٌڅ أنِ ٳْو

ًحٹ هٴخٳخ ٿڂ ّيزڀين ًٿڂ ّٰ٘ين حٿڀلڂ انڄخ ّؤٻڀن حٿ٬ڀٸش ڃن حٿ٬٤خځ  ٷخٿض9 ًٻخنض حٿنٔخء اً

ٳڀڂ ّٔظنټَ حٿٸٌځ ػٸپ حٿيٌىؽ كْن ٍكڀٌه ًٍٳ٬ٌه ًٻنض ؿخٍّش كيّؼش حٿٔن ٳز٬ؼٌح حٿـڄپ 

ًٓخًٍح ٳٌؿيص ٫ٸيُ ر٬ي ڃخ حٓظڄَ حٿـْٖ ٳـجض ڃنخُٿيڂ ًٿْْ ريخ ىح٩ ًٙ ڃـْذ 

َِ ٳزْنخ أنخ ؿخٿٔش ٳِ  ٳْڄڄض ڃنِٿِ حٿٌُ ٻنض ٳْو ٧ًننض أڅ حٿٸٌځ ْٓٴٸيًنِ ٳَْؿ٬ٌح اٿ

ڃنِٿِ ٯڀزظنِ ٫ْنِ ٳنڄض ًٻخڅ ٛٴٌحڅ رن حٿڄ٤٬پ حٿٔڀڄِ ػڂ حٿٌٻٌحنِ ٷي ٫َّ ًٍحء 

حٿـْٖ ٳؤىٿؾ ٳؤٛزق ٫ني ڃنِٿِ ٳَأٍ ٌٓحى انٔخڅ نخثڂ ٳؤطخنِ ٳ٬َٳنِ كْن ٍآنِ ًٷي 

َِ حٿلـخد ٳخٓظْٸ٨ض رخٓظَؿخ٫و كْن ٫َٳن ِ ٳوڄَص ٻخڅ َّحنِ ٷزپ أڅ ٠َّد ٫ڀ

ًؿيِ رـڀزخرِ ٳٌحهلل ڃخ ٻڀڄنِ ٻڀڄش ًٙ ٓڄ٬ض ڃنو ٻڀڄش ٯَْ حٓظَؿخ٫و كظَ أنخم 

ٍحكڀظو ٳ٣ٌت ٫ڀَ ّيىخ ٳَٻزظيخ ٳخن٤ڀٶ ّٸٌى رِ حٿَحكڀش كظَ أطْنخ حٿـْٖ ر٬ي ڃخ نِٿٌح 

ڃٌٯَّن ٳِ نلَ حٿ٨يَْس ٳيڀٺ ڃن ىڀٺ ٳِ ٗؤنِ ًٻخڅ حٿٌُ طٌٿَ ٻزَه ٫زي حهلل رن أرِ 

حٿڄيّنش ٳخٗظټْض كْن ٷيڃنخ ٗيَح ًحٿنخّ ّٴ٠ٌْڅ ٳِ ٷٌٽ أىپ حٗٳٺ حرن ٓڀٌٽ ٳٸيڃض 

ًٿڂ أ٬َٗ رِ٘ء ڃن ًٿٺ ًىٌ َّّزنِ ٳِ ًؿ٬ِ أنِ ٙ أ٫َٱ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀ٤ٲ حٿٌُ ٻنض أٍٍ ڃنو كْن أٗظټِ انڄخ ّيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٙ أ٬َٗ رخٿَ٘ كظَ هَؿض ر٬ي ڃخ  ًٓڀڂ ػڂ ٳْٔڀڂ ػڂ ّٸٌٽ9 ٻْٲ طْټڂ ٳٌحٹ َّّزنِ

نٸيض ًهَؿض ڃ٬ِ أځ ڃ٤ٔق ٷزپ حٿڄنخٛ٪ ًىٌ ڃظزَُنخ ًٙ نوَؽ اٙ ٿْٚ اٿَ ٿْپ 

ًًٿٺ ٷزپ أڅ طظوٌ حٿټنٲ ٷَّزخ ڃن رٌْطنخ ًأڃَنخ أڃَ حٿ٬َد حًٕٽ ٳِ حٿظنِه ًٻنخ نظؤًٍ 

حٿڄ٤ڀذ رن رخٿټنٲ أڅ نظوٌىخ ٫ني رٌْطنخ ًحن٤ڀٸض أنخ ًأځ ڃ٤ٔق ًىِ رنض أرِ ٍىڂ رن 

٫زي ڃنخٱ ًأڃيخ رنض ٛوَ رن ٫خڃَ هخٿش أرِ رټَ حٿٜيّٶ ًحرنيخ ڃ٤ٔق رن أػخػش رن 

٫زخى رن حٿڄ٤ڀذ ًأٷزڀض أنخ ًرنض أرِ ٍىڂ ٷزپ رْظِ كْن ٳَٯنخ ڃن ٗؤننخ ٳ٬ؼَص أځ 

ڃ٤ٔق ٳِ ڃ٣َيخ ٳٸخٿض9 ط٬ْ ڃ٤ٔق ٳٸڀض ٿيخ9 رجٔڄخ ٷڀض طٔزْن ٍؿٚ ٷي ٗيي ريٍح 

ڄ٬ِ ڃخ ٷخٽ ٷڀض9 ًڃخًح ٷخٽ ٳؤهزَطنِ رٸٌٽ أىپ حٗٳٺ ٳخُىىص ٷخٿض9 أُ ىنظخه أًٿڂ طٔ

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ  ڃَٟخ اٿَ ڃَِٟ ٳڀڄخ ٍؿ٬ض اٿَ رْظِ ٳيهپ ٫ڀ

َُ ٷخٿض ًأنخ كْنجٌ أٍّي أڅ أطْٸن حٿوزَ ڃن  ػڂ ٷخٽ ٻْٲ طْټڂ ٷڀض9 أطخًڅ ٿِ أڅ آطِ أرٌ

َُ ٳٸڀض ٕڃ9ِ ّخ أڃظخه ڃخ  ٷزڀيڄخ ٳؤًڅ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـجض أرٌ

ّظليع حٿنخّ ٳٸڀض أُ رنْش ىٌنِ ٫ڀْٺ ٳٌحهلل ٿٸڀڄخ ٻخنض حڃَأس ٷ٢ ًْٟجش ٫ني ٍؿپ 
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ّلزيخ ًٿيخ َٟحثَ اٙ ٻؼَڅ ٫ڀْيخ ٷخٿض9 ٷڀض ٓزلخڅ حهلل أًٷي طليع حٿنخّ ريٌح ٷخٿض9 

أٛزلض أرټِ ًى٫خ  ٳزټْض طڀٺ حٿڀْڀش كظَ أٛزلض ٙ َّٷؤ ٿِ ىڃ٪ ًٙ أٻظلپ رنٌځ ػڂ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ًأٓخڃش رن ُّي كْن حٓظڀزغ حٿٌكِ 

 ٿْٔظَْ٘ىڄخ ٳِ ٳَحٵ أىڀو

ٷخٿض9 ٳؤڃخ أٓخڃش رن ُّي ٳؤٗخٍ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٌُ ٬ّڀڂ ڃن رَحءس 

ىڂ أىڀٺ ًٙ ن٬ڀڂ اٙ هزَْح أىڀو ًرخٿٌُ ٬ّڀڂ ٳِ نٴٔو ٿيڂ ڃن حٿٌى ٳٸخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ًأڃخ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳٸخٽ ٿڂ ٠ّْٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْٺ ًحٿنٔخء ٌٓحىخ ٻؼَْ ًاڅ طٔؤٽ 

 حٿـخٍّش طٜيٷٺ

ٷخٿض9 ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رََّس ٷخٽ9 أُ رََّس ىپ ٍأّض ڃن ِٗء 

أڃَح ٷ٢ أٯڄٜو َّّزٺ ڃن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿو رََّس ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ اڅ ٍأّض ٫ڀْيخ 

٫ڀْيخ أٻؼَ ڃن أنيخ ؿخٍّش كيّؼش حٿٔن طنخځ ٫ن ٫ـْن أىڀيخ ٳظؤطِ حٿيحؿن ٳظؤٻڀو ٳٸخځ 

ٌٍٓٽ حهلل ٳخٓظ٬ٌٍ ڃن ٫زي حهلل رن أرِ رن ٓڀٌٽ ٳٸخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ّخ ڃ٬َ٘ حٿڄٔڀڄْن ڃن ٬ٌٍّنِ ڃن ٍؿپ ٷي رڀٰنِ أًحه ٳِ أىپ 

حهلل ڃخ ٫ڀڄض ٫ڀَ أىڀِ  اٙ هَْح ًٿٸي ًٻًَح ٍؿٚ ڃخ ٫ڀڄض ٫ڀْو اٙ هَْح ًڃخ رْظِ ٳٌ

ٻخڅ ّيهپ ٫ڀَ أىڀِ اٙ ڃ٬ِ ٳٸخځ ٬ٓي رن ڃ٬خً حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ ٿٸي أ٫ٌٍٹ ڃنو ّخ 

ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٻخڅ ڃن حًّٕ َٟرنخ ٫نٸو ًاڅ ٻخڅ ڃن اهٌحننخ ڃن حٿوٍِؽ أڃَطنخ ٳٴ٬ڀنخ 

ًىٌ ْٓي حٿوٍِؽ ًٻخڅ ٍؿٚ ٛخٿلخ ًٿټن حؿظيڀظو  أڃَٹ ٷخٿض9 ٳٸخځ ٬ٓي رن ٫زخىس

حٿلڄْش ٳٸخٽ ٿ٬ٔي رن ڃ٬خً ٿ٬ڄَ حهلل ٙ طٸظڀو ًٙ طٸيٍ ٫ڀَ ٷظڀو ٳٸخځ أْٓي رن ك٠َْ ًىٌ 

حرن ٫ڂ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳٸخٽ ٿ٬ٔي رن ٫زخىس ٻٌرض ٿ٬ڄَ حهلل ٿنٸظڀنو ٳبنٺ ڃنخٳٶ طـخىٽ ٫ن 

څ ّٸظظڀٌح ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿڄنخٳٸْن ٳؼخٍ حٿلْخڅ حًّٕ ًحٿوٍِؽ كظَ ىڄٌح أ

ًٓڀڂ ٷخثڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳڀڂ ِّٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوٴ٠يڂ كظَ ٓټظٌح 

 ًٓټض

ٷخٿض9 ًرټْض ٌّڃِ ًحٹ ٙ َّٷؤ ٿِ ىڃ٪ ًٙ أٻظلپ رنٌځ ػڂ رټْض ٿْڀظِ حٿڄٸزڀش ٙ َّٷؤ ٿِ 

ٳزْنڄخ ىڄخ ؿخٿٔخڅ ٫نيُ  ىڃ٪ ًٙ أٻظلپ رنٌځ ًأرٌحُ ٨ّنخڅ أڅ حٿزټخء ٳخٿٶ ٻزيُ ٷخٿض9

َِ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٳؤًنض ٿيخ ٳـڀٔض طزټِ ڃ٬ِ ٳزْنخ نلن ٫ڀَ  ًأنخ أرټِ حٓظؤًنض ٫ڀ

ًٿٺ ىهپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ ػڂ ؿڀْ ٷخٿض9 ًٿڂ ّـڀْ ٫نيُ ڃنٌ 

ٛڀَ  ٷْپ ٿِ ڃخ ٷْپ ًٷي ٿزغ ٗيَح ٙ ٌّكَ اٿْو ٳِ ٗؤنِ ِٗء ٷخٿض9 ٳظ٘يي ٌٍٓٽ حهلل

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  كْن ؿڀْ ػڂ ٷخٽ9 أڃخ ر٬ي ّخ ٫خث٘ش ٳبنو ٷي رڀٰنِ ٫نٺ ٻٌح ًٻٌح ٳبڅ ٻنض 

رَّجش ٳْٔزَثٺ حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڅ ٻنض أٿڄڄض رٌنذ ٳخٓظٰٴَُ حهلل ػڂ طٌرِ اٿْو ٳبڅ حٿ٬زي 

اًح ح٫ظَٱ رٌنذ ػڂ طخد طخد حهلل ٫ڀْو ٷخٿض9 ٳڀڄخ ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  

ظو ٷڀٚ  ىڃ٬ِ كظَ ڃخ أكْ ڃنو ٷ٤َس ٳٸڀض ٕرِ أؿذ ٫نِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ڃٸخٿ

٫ڀْو ًٓڀڂ  ٳْڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ9 ڃخ أىٍُ ًحهلل ڃخ أٷٌٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٳٸڀض 
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ٕڃ9ِ أؿْزِ ٫نِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٳٸخٿض9 ًحهلل ڃخ أىٍُ ڃخ أٷٌٽ ٿٌَٓٽ 

 ڀڂحهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

ٷخٿض9 ٳٸڀض ًأنخ ؿخٍّش كيّؼش حٿٔن ٙ أٷَأ ٻؼَْح ڃن حٿٸَآڅ انِ ًحهلل ٷي ٫َٳض أنټڂ ٷي 

ٓڄ٬ظڂ  ريٌح كظَ حٓظٸَ ٳِ أنٴٔټڂ ًٛيٷظڂ رو ًٿجض ٷڀض ٿټڂ أنِ رَّجش ًحهلل ٫ِ ًؿپ 

٬ّڀڂ أنِ رَّجش ٙ طٜيٷٌنِ رٌٿٺ ًٿجن ح٫ظَٳض ٿټڂ رؤڃَ ًحهلل ٫ِ ًؿپ ٬ّڀڂ أنِ رَّجش 

ًحهلل ڃخ أؿي ٿِ ًٿټڂ ڃؼٚ اٙ ٻڄخ ٷخٽ أرٌ ٌّٓٲ ٛزَ ؿڄْپ ًحهلل  طٜيٷٌنِ ًانِ

حٿڄٔظ٬خڅ ٫ڀَ ڃخ طٜٴٌڅ ٷخٿض9 ػڂ طلٌٿض ٳخ٤ٟـ٬ض ٫ڀَ ٳَحِٗ ٷخٿض9 ًأنخ ًحهلل 

كْنجٌ أ٫ڀڂ أنِ رَّجش ًأڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃزَثِ رزَحءطِ ًٿټن ًحهلل ڃخ ٻنض أ٧ن أڅ ّنِٽ 

َِ رؤڃَ ّظڀَ  ٳِ ٗؤنِ ًكِ ّظڀَ ًٿ٘ؤنِ ٻخڅ أكٸَ ٳِ نٴِٔ ڃن أڅ ّظټڀڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳ

ًٿټن ٻنض أٍؿٌ أڅ ٍَّ ٌٍٓٽ حهلل  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٳِ حٿنٌځ ٍإّخ ّزَثنِ حهلل ٫ِ 

ًؿپ ريخ ٷخٿض9 ٳٌحهلل ڃخ ٍحځ ٌٍٓٽ حهلل  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃـڀٔو ًٙ هَؽ ڃن 

ّؤهٌه ڃن حٿزَكخء ٫ني أىپ حٿزْض أكي كظَ أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ نزْو ًأهٌه ڃخ ٻخڅ 

حٿٌكِ كظَ أنو ٿْظليٍ ڃنو ڃؼپ حٿـڄخڅ ڃن حٿ٬َٵ ٳِ حٿٌْځ حٿ٘خطِ ڃن ػٸپ حٿٸٌٽ حٿٌُ 

 أنِٽ ٫ڀْو 

ٷخٿض9 ٳڀڄخ َُٓ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٠ّلٺ ٳټخڅ أًٽ ٻڀڄش طټڀڂ 

اٿْو ٳٸڀض  ريخ أڅ ٷخٽ9 أرَُ٘ ّخ ٫خث٘ش أڃخ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸي رَأٹ ٳٸخٿض ٿِ أڃ9ِ ٷٌڃِ

ًحهلل ٙ أٷٌځ اٿْو ًٙ أكڄي اٙ حهلل ٫ِ ًؿپ ىٌ حٿٌُ أنِٽ رَحءطِ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اڅ 

 حٿٌّن ؿخإًح رخٗٳٺ ٫ٜزش ڃنټڂ ٫َ٘ آّخص ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ىٌه حّٓخص رَحءطِ

ٷخٿض9 ٳٸخٽ أرٌ رټَ ًٻخڅ ّنٴٶ ٫ڀَ ڃ٤ٔق ٿٸَحرظو ڃنو ًٳٸَه ًحهلل ٙ أنٴٶ ٫ڀْو ْٗجخ أريح 

٬ي حٿٌُ ٷخٽ ٿ٬خث٘ش ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ ّؤطپ أًٿٌح حٿٴ٠پ ڃنټڂ ًحٿ٬ٔش اٿَ ٷٌٿو أٙ ر

طلزٌڅ أڅ ّٰٴَ حهلل ٿټڂ ٳٸخٽ أرٌ رټ9َ ًحهلل انِ ٕكذ أڅ ّٰٴَ حهلل ٿِ ٳَؿ٪ اٿَ ڃ٤ٔق 

 حٿنٴٸش حٿظِ ٻخڅ ّنٴٶ ٫ڀْو ًٷخٽ ٙ أن٫ِيخ ڃنو أريح 

ًٓڀڂ ٓؤٽ ُّنذ رنض ؿلٖ ًُؽ حٿنزِ  ٷخٿض ٫خث٘ش9 ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أڃَُ ًڃخ ٫ڀڄض أً ڃخ ٍأّض أً ڃخ رڀٰٺ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

أكڄِ ٓڄ٬ِ ًرَُٜ ًحهلل ڃخ ٫ڀڄض اٙ هَْح ٷخٿض ٫خث٘ش9 ىِ حٿظِ ٻخنض طٔخڃْنِ ڃن 

ڄنش أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٳ٬ٜڄيخ حهلل ٫ِ ًؿپ رخٿ٩ٌٍ ٣ًٴٸض أهظيخ ك

 رنض ؿلٖ طلخٍد ٿيخ ٳيڀټض ٳْڄن ىڀٺ

 ٷخٽ حرن ٗيخد ٳيٌح ڃخ حنظيَ اٿْنخ ڃن أڃَ ىئٙء حٿَى٢.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنِ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن ٛخٿق ٷخٽ ريِ  - 

ٷڀض ٿو حرن ٻْٔخڅ ٷخٽ ن٬ڂ ٫ن حرن ٗيخد ٷخٽ كيػنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٬ًْٓي رن حٿڄْٔذ 

ًٷخٙ ٫ًزْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٫ًڀٸڄش رن

ًٓڀڂ كْن ٷخٽ ٿيخ أىپ حٗٳٺ ڃخ ٷخٿٌح ٳزَأىخ حهلل ًٻڀيڂ كيػنِ ٣خثٴش ڃن كيّؼيخ ًر٠٬يڂ 
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ٻخڅ أ٫ًَ ٿليّؼيخ ڃن ر٬ٞ ًأػزض ٿو حٷظٜخٛخ ًٷي ٫ًْض ٫ن ٻپ ٍؿپ ڃنيڂ حٿليّغ 

ّٜيٵ ر٠٬خ ًاڅ ٻخڅ ر٠٬يڂ أ٫ًَ ٿو ڃن  حٿٌُ كيػنِ ٫ن ٫خث٘ش ًر٬ٞ كيّؼيڂ

ر٬ٞ ٷخٿٌح ٷخٿض9 ٫خث٘ش ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى ٓٴَح أٷ٩َ رْن 

أًُحؿو ٳؤّظين هَؽ ٓيڄيخ هَؽ ريخ ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ آًڅ ٿْڀش رخٿَكْپ ٳٸڄض 

ٷخٽ ٷخٽ ٫ًَس كْن آًنٌح رخٿَكْپ ًٷخٽ ڃن ؿ٩ِ ٧ٴخٍ ًٷخٽ ّيزڀن ًٷخٽ ٳْڄڄض ڃنِٿِ ً

أهزَص أنو ٻخڅ ّ٘خ٩ ًّليع رو ٫نيه ٳْٸَه ًّٔظڄ٬و ًّٔظٌْٗو ًٷخٽ ٫ًَس أ٠ّخ ٿڂ ّٔڂ 

ڃن أىپ حٗٳٺ اٙ كٔخڅ رن ػخرض ًڃ٤ٔق رن أػخػش ًكڄنش رنض ؿلٖ ٳِ نخّ آهَّن ٙ 

٫ڀڂ ٿِ ريڂ اٙ أنيڂ ٫ٜزش ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڅ ٻزَ ًٿٺ ٻخڅ ّٸخٽ ٫ني ٫زي حهلل رن 

 ڀٌٽ ٷخٽ ٫ًَس ًٻخنض ٫خث٘ش طټَه أڅ ّٔذ ٫نيىخ كٔخڅ ًطٸٌٽ أنو حٿٌُ ٷخٽ9أرِ رن ٓ

 ٳبڅ أرِ ًًحٿيه ٫ًَِٟ  *   ٿ٬َٝ ڃلڄي ڃنټڂ ًٷخء

ًٷخٽ ًأڃَنخ أڃَ حٿ٬َد حًٕٽ ٳِ حٿظنِه ًٷخٽ ٿيخ َٟحثَ ًٷخٽ رخٿٌُ ٬ّڀڂ ڃن رَحءس 

ٽ ٳٸخځ ٍؿپ ڃن أىڀو ًٷخٽ ٳظؤطِ حٿيحؿن ٳظؤٻڀو ًٷخٽ ًاڅ ٻخڅ ڃن اهٌحننخ حٿوٍِؽ ًٷخ

حٿوٍِؽ ًٻخنض أځ كٔخڅ رنض ٫ڄو ڃن ٳوٌه ًىٌ ٬ٓي رن ٫زخىس ًىٌ ْٓي حٿوٍِؽ ٷخٿض9 

ًٻخڅ ٷزپ ًٿٺ ٍؿٚ ٛخٿلخ ًٿټن حكظڄڀظو حٿلڄْش ًٷخٽ ٷڀٚ ىڃ٬ِ ًٷخٽ ٣ٴٸض أهظيخ 

كڄنش طلخٍد ٿيخ ًٷخٽ ٫ًَس ٷخٿض ٫خث٘ش9 ًحهلل اڅ حٿَؿپ حٿٌُ ٷْپ ٿو ڃخ ٷْپ ٿْٸٌٽ 

ُ نٴِٔ رْيه ڃخ ٻ٘ٴض ٫ن ٻنٲ أنؼَ ٷ٢ ٷخٿض9 ػڂ ٷظپ ر٬ي ًٿٺ ٳِ ٓزْپ ٓزلخڅ حهلل ٳٌحٿٌ

 حهلل ٗيْيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٛخٿق رن  - 

ٻْٔخڅ ٷخٽ حرن ٗيخد كيػنِ ٫ًَس ٳٌٻَ حٿليّغ ًآنخىه ًٷخٽ ڃن ؿ٩ِ ٧ٴخٍه ًٷخٽ 

ش ًٷخٽ ٿيخ َٟحثَ ًٷخٽ ٳظؤطِ حٿيحؿن ٳظؤٻڀو ًٷخٽ ّيزڀين ًٷخٽ طْڄڄض ًٷخٽ ٳِ حٿزَّ

ًٻخڅ ٷزپ ًٿٺ ٍؿٚ ٛخٿلخ ًٿټن حكظڄڀظو حٿلڄْش ًٷخٽ ٿڂ ِّٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّوٴ٠يڂ كظَ ٓټظٌح ًٷخٽ ٷڀٚ ىڃ٬ِ ًٷخٽ طلخٍد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٷخٽ حٿِىَُ ًأهزَنِ ٫ًَس  - 

ٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿڂ أ٫ٸپ أرٌحُ ٷ٢ اٙ ًىڄخ ّيّنخڅ حٿيّن ًٿڂ ّڄٍَ ٫ڀْنخ ٌّځ رن ح

اٙ ّؤطْنخ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣َٳِ حٿنيخٍ رټَس ٫ًْ٘ش ٳڀڄخ حرظڀَ 

حٿڄٔڀڄٌڅ هَؽ أرٌ رټَ ڃيخؿَح ٷزپ أٍٝ حٿلز٘ش كظَ اًح رڀٮ رَٹ حٿٰڄخى ٿٸْو حرن 

خٽ حرن حٿيٯنش أّن طَّي ّخ أرخ رټَ ٳٸخٽ أرٌ رټَ أهَؿنِ ٷٌڃِ حٿيٯنش ًىٌ ْٓي حٿٸخٍس ٳٸ

 ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀڄٔڀڄْن

ٷي ٍأّض ىحٍ ىـَطټڂ أٍّض ٓزوش ًحص نوپ رْن ٙرظْن ًىڄخ كَطخڅ ٳوَؽ ڃن ٻخڅ -

ٿڄينْش ڃيخؿَح ٷزپ حٿڄينْش كْن ًٻَ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍؿ٪ اٿَ ح

ر٬ٞ ڃن ٻخڅ ىخؿَ اٿَ أٍٝ حٿلز٘ش ڃن حٿڄٔڀڄْن ًطـيِ أرٌ رټَ ڃيخؿَح ٳٸخٽ ٿو 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٫ڀَ ٍٓڀٺ ٳبنِ أٍؿٌ أڅ ّئًڅ ٿِ ٳٸخٽ أرٌ رټ9َ 
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أًطَؿٌ ًٿٺ رؤرِ أنض ًأڃِ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٳلزْ أرٌ رټَ نٴٔو ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ن ٻخنظخ ٫نيه ڃن ًٍٵ حٿٔڄَ أٍر٬ش أٗيَ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٜلزظو ٫ًڀٲ ٍحكڀظْ

ٷخٽ حٿِىَُ ٷخٽ ٫ًَس ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳزْنخ نلن ٌّڃخ ؿڀٌٓخ ٳِ رْظنخ ٳِ نلَ حٿ٨يَْس ٷخٽ 

ٷخثپ ٕرِ رټَ ىٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸزٚ ڃظٸن٬خ ٳِ ٓخ٫ش ٿڂ ّټن ّؤطْنخ 

خ٫ش ٕڃَ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٳْيخ ٳٸخٽ أرٌ رټَ ٳيحء ٿو أرِ ًأڃِ اڅ ؿخء رو ٳِ ىٌه حٿٔ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظؤًڅ ٳؤًڅ ٿو ٳيهپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن 

ىهپ ٕرِ رټَ أهَؽ َڃن ٫نيٹ ٳٸخٽ أرٌ رټ9َ انڄخ ىڂ أىڀٺ رؤرِ أنض ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

لخرش رؤرِ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبنو ٷي أًڅ ٿِ ٳِ حٿوًَؽ ٳٸخٽ أرٌ رټ9َ ٳخٿٜ

أنض ًأڃِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ن٬ڂ ٳٸخٽ أرٌ رټ9َ ٳوٌ رؤرِ أنض ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل اكيٍ ٍحكڀظِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 رخٿؼڄن 

ٷخٿض9 ٳـيِنخىڄخ أكذ حٿـيخُ ًٛن٬نخ ٿيڄخ ٓٴَس ٳِ ؿَحد ٳٸ٬٤ض أٓڄخء رنض أرِ رټَ 

ٺ ٻخنض طٔڄَ ًحص حٿن٤خٷْن ػڂ ٿلٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ڃن ن٤خٷيخ ٳؤًٻض حٿـَحد ٳڀٌٿ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ رٰخٍ ٳِ ؿزپ ّٸخٽ ٿو ػٌٍ ٳڄټؼخ ٳْو ػٚع ٿْخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ حرن  - 

 ٛڀَ حهلل أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ ڃڀْق ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

أّڄخ حڃَأس ٬ًٟض ػْخريخ ٳِ ٯَْ رْظيخ ٳٸي ىظټض ڃخ رْنيخ ًرْن حهلل ٫ِ ًؿپ أً ٓظَ ڃخ -

 رْنيخ ًرْن حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن ٫زْي  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ

ٻخڅ ّٜڀِ ٫ًڀْو ڃ١َ ڃن ىٌه حٿڄَكٚص ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ -

َِ ر٠٬و ًحٿڄ١َ ڃن أٻْٔش ٌٓى.  ٫ًڀْو ر٠٬و ٫ًڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش ٫ن  - 

 أڃو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٗز٬نخ ڃن حٌٕٓىّن حٿظڄَ ًحٿڄخء. طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

أ٫ظڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ نخىحه ٫ڄَ ٳٸخٽ حٿٜٚس نخځ حٿنٔخء ًحٿٜزْخڅ -

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9ٷخٿض9 ٳوَؽ ٌٍٓٽ ح

 ڃخ ّنظ٨َىخ أكي ڃن أىپ حٕىّخڅ ٯَْٻڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ حٿٸخٓڂ  - 

رن ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿٜيّٶ أڅ ٫خث٘ش أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ 
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طڄخػْپ ٳظڀٌڅ ًؿيو ػڂ أىٌٍ اٿَ حٿٸَحځ ٳيظټو رْيه  ٫ڀْيخ ًىِ ڃٔظظَس رٸَحځ ٳْو ٌٍٛس

 ػڂ ٷخٽ9

 اڅ ڃن أٗي حٿنخّ ٫ٌحرخ ٌّځ حٿٸْخڃش حٿٌّن ّ٘زيٌڅ روڀٶ حهلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنيُ حڃَأس ك ٔنش حٿيْجش ٳٸخٽ9 ڃن ىٌه ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

ٳٸڀض9 ٳٚنش رنض ٳٚڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىِ ٙ طنخځ حٿڀْپ ٳٸخٽ9 ڃو ڃو هًٌح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ 

ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح ًأكذ حٿ٬ڄپ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ ىحًځ ٫ڀْو 

 ٛخكزو ًاڅ ٷپ.

حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ىهپ ٍى٢ ڃن حٿْيٌى ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح حٿٔخځ ٫ڀْټڂ ٳٸخٿض -

 ٫خث٘ش9 ٳٴيڄظيخ ٳٸڀض ٫ڀْټڂ حٿٔخځ ًحٿڀ٬نش ٳٸخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٌٓٽ حهلل أٿڂ ڃيٚ ّخ ٫خث٘ش اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلذ حٿَٳٶ ٳِ حٕڃَ ٻڀو ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٍ-

 طٔڄ٪ ڃخ ٷخٿٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٳٸي ٷڀض ٫ًڀْټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ًحرن ؿَّؾ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ٳْو ٷيٍ حٿٴَٵ.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػ - 

٫خث٘ش ٷخٿض ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ هڄْٜش ًحص ٫ڀڂ ٳڀڄخ ٷ٠َ 

 ٛٚطو ٷخٽ9

 حًىزٌح ريٌه حٿوڄْٜش اٿَ أرِ ؿيڂ ًحثظٌنِ رؤنـزخنْظو ٳبنيخ أٿيظنِ آنٴخ ٫ن ٛٚطِ.-

أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ٷزپ أڅ طوَؽ حٿ٘ڄْ ڃن كـَطِ -

 ٣خٿ٬ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًأنخ ڃ٬ظَٟش رْنو ًرْن حٿٸزڀش ٻخ٫ظَحٝ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 حٿـنخُس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٓـٌىه أً ٍٻ٫ٌو9

 ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف.-
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نِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خًّ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٿڂ ّي٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٷخٿض9 ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًٙ طظلًَح ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ًٙ ٯًَريخ ٳظٜڀٌح ٫ني ًٿٺ.

ِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ى٘خځ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

َِ ٷخٿض9 ٳيهپ ٫زي حٿَكڄن رن - ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٷزٞ ڃٔني ٧يَه اٿ

أرِ رټَ ًٳِ ّيه ٌٓحٹ ٳي٫خ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌص حٿٌٔحٹ ٳ٤ْزظو ػڂ 

َِ ًىٌ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٳِ حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ حٿڀيڂ ىٳ٬ظو اٿْ و ٳـ٬پ ّٔظن رو ٳؼٸڀض ّيه ًػٸپ ٫ڀ

ٳِ حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ ڃَطْن ٷخٿض9 ػڂ ٷزٞ طٸٌٽ ٫خث٘ش ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ًىٌ رْن ٓلَُ ًنلَُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ًحٕنٜخٍُ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ  - 

 هزَنِ ٫ڄَ رن ٫زي حهلل رن ٫ًَس أنو ٓڄ٪ ٫ًَس ًحٿٸخٓڂ ّوزَحڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9أ

٣َْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ رٌٍَّس ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٿڀلپ ًحٗكَحځ -

 ًٷخٽ حٕنٜخٍُ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زْي حهلل رن ٫ًَس.

خٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷ - 

 ٗيخد أڅ ٫ًَس أهزَه أڅ ٫خث٘ش أهزَطو ٷخٿض9

ٿٸي ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ّز٬غ رو ًّٸْڂ ٳڄخ ّظٸِ ڃن -

 ِٗء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل  - 

َكڄن رن أرِ أڃْش أڅ نخٳ٬خ ڃٌٿَ حرن ٫ڄَ أهزَه أڅ ٫خث٘ش أهزَطو أڅ حٿنزِ رن ٫زي حٿ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٷظڀٌح حٿٌُ٭ ٳبنو ٻخڅ ّنٴن ٫ڀَ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ حٿنخٍ ٷخٽ ًٻخنض ٫خث٘ش طٸظڀين.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حهظٜڂ ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ ٫ًزي رن ُڃ٬ش ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ ٳيٌ ٿٺ ّخ ٫زي رن ُڃ٬ش -

 حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٬ٓي  - 

َكڄن أهزَطو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٓڄ٬ض رن ٬ْٓي أهٌ ّلَْ رن ٬ْٓي أڅ ٫ڄَس رنض ٫زي حٿ

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 اڅ ٻَٔ ٨٫ڂ حٿڄْض ڃْظخ ٻڄؼپ ٻَٔه كْخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن  - 
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ًىٌ ٗيخد ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ ّنخځ 

 ؿنذ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء  - 

 ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ أهزَه أڅ ٫خث٘ش أهزَطو ٷخٿض9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًأنخ ڃ٬ظَٟش ٫ڀَ حٿََّٔ رْنو ًرْن حٿٸزڀش ٷڀض -

 ض9 ٙ ٳِ حٿزْض اٿَ ؿيٍه.أرْنيڄخ ؿيٍ حٿڄٔـي ٷخٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن حرن ٣خًّ ٫ن  - 

 أرْو أنو ٻخڅ ّٸٌٽ ر٬ي حٿظ٘يي ٳِ حٿ٬٘خء حٓهَس ٻڀڄخص ٻخڅ ٨٬ّڄين ؿيح ّٸٌٽ9

أ٫ًٌ رخهلل ڃن ٫ٌحد ؿينڂ ًأ٫ًٌ رخهلل ڃن َٗ حٿڄْٔق حٿيؿخٽ ًأ٫ًٌ رخهلل ڃن ٫ٌحد -

ٿٸزَ ًأ٫ًٌ رخهلل ڃن ٳظنش حٿڄلْخ ًحٿڄڄخص ٷخٽ ٻخڅ ٨٬ّڄين ًٌّٻَىن ٫ن ٫خث٘ش ٫ن ح

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن  - 

زَه أڅ ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫زْي حهلل رن أرِ ڃڀْټش أڅ حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي أه

٫خث٘ش أهزَطو أڅ ٓيڀش رنض ٓيْپ رن ٫ڄًَ ؿخءص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ 

ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٓخٿڂ ٿٔخٿڂ ڃٌٿَ أرِ كٌّٴش ڃ٬نخ ٳِ رْظنخ ًٷي رڀٮ ڃخ ّزڀٮ حٿَؿخٽ ٷخٽ ٫زي 

 حٿَُحٵ ٫ًڀڂ ڃخ ٬ّڀڂ حٿَؿخٽ ٷخٽ9

رو ٍىزش ػڂ ٿٸْض حٿٸخٓڂ أ٬ٍْٟو طلَڃِ ٫ڀْو ٷخٽ ٳڄټؼض ٓنش أً ٷَّزخ ڃنيخ ٙ أكيع -

ٳٸڀض ٿٸي كيػظنِ كيّؼخ ڃخ كيػظو ر٬ي ٷخٽ9 ڃخ ىٌ ٳؤهزَطو ٷخٽ ٳليػو ٫نِ أڅ ٫خث٘ش 

 أهزَطنْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٗيخد  - 

ٿَ ٙڃَأس ڃن أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ أرخ كٌّٴش طزنَ ٓخٿڄخ ًىٌ ڃٌ

 حٕنٜخٍ ٻڄخ

طزنَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّيح ًٻخڅ ڃن طزنَ ٍؿٚ ٳِ حٿـخىڀْش ى٫خه حٿنخّ حرنو -

ًًٍع ڃن ڃَْحػو كظَ أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حى٫ٌىڂ ٓرخثيڂ ىٌ أٷ٢ٔ ٫ني حهلل ٳبڅ ٿڂ 

د ٳڄٌٿَ ط٬ڀڄٌح آرخءىڂ ٳبهٌحنټڂ ٳِ حٿيّن ًڃٌحٿْټڂ ٳَىًح اٿَ آرخثيڂ ٳڄن ٿڂ ٬ّڀڂ ٿو أ

ًأم ٳِ حٿيّن ٳـخءص ٓيڀش ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻنخ نٍَ ٓخٿڄخ ًٿيح ّؤًُ ڃ٬ِ ًڃ٪ أرِ 

كٌّٴش ًَّحنِ ٳ٠ٚ ًٷي أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْيڂ ڃخ ٷي ٫ڀڄض ٳٸخٽ9 أ٬ٍْٟو هڄْ 

 ٬ٍٟخص ٳټخڅ رڄنِٿش ًٿيه ڃن حٿَٟخ٫ش.

٤خء ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن ٫ - 

٫ًَس رن حٿِرَْ ًًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ 

 ٫خث٘ش أهزَطو ٷخٿض9

َِ ٫ڄِ ڃن حٿَٟخ٫ش أرٌ حٿـ٬ي ٷخٽ ًٍف أرٌ حٿـ٬ْي ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٬ّنِ - حٓظؤًڅ ٫ڀ
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ؿخء  حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٿو ى٘خځ رن ٫ًَس ٳَىىطو ٳٸخٽ ٿِ ى٘خځ انڄخ ىٌ أرٌ حٿٸ٬ْْ ٳڀڄخ

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو ًٿٺ ٷخٽ ٳيٚ أًنض ٿو طَرض ّڄْنٺ أً ّيٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٫ًُڂ ٤٫خء أڅ  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ڃخص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أكپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو أڅ ّنټق ڃخ ٗخء ٷڀض ٫ڄن -

 ٌح ٷخٽ ٙ أىٍُ كٔزض أنِ ٓڄ٬ض ٫زْي رن ٫ڄَْ ّٸٌٽ ًٿٺ.طؤػَ ى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش  - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ًّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ ًٻخڅ 

 أڃڀټټڂ ٍٗرو.

ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڄخٍس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ن ٫ڄش ٿو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 اڅ أًٙىٻڂ ڃن أ٣ْذ ٻٔزټڂ ٳټڀٌح ڃن ٻٔذ أًٙىٻڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9رن كزخڅ ٫ن ح٫َٕؽ ٫ن أرِ ىََّس 

ٳٸيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ڃن حٿٴَحٕ ٳخٿظڄٔظو ٳٌٷ٬ض ّيُ ٫ڀَ -

ر٤ن ٷيڃْو ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ًىڄخ ڃنٌٜرظخڅ ًىٌ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رَٟخٹ ڃن 

ٓو٤ٺ ًرڄ٬خٳخطٺ ڃن ٫ٸٌرظٺ ًأ٫ًٌ رٺ ڃنٺ ٙ أكِٜ ػنخء ٫ڀْٺ أنض ٻڄخ أػنْض ٫ڀَ 

 نٴٔٺ.

 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘شكيػنخ ٫زي  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫خځ حٿٴظق ڃن ٻيحء ًىهپ ٳِ ٫ڄَس ڃن ٻيٍ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٰيحس حٿزخٍىس ٳظٴْٞ ؿزيظو ٫َٷخ اڅ ٻخڅ ٿْنِٽ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

 ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ڃخ ٯَص ٫ڀَ حڃَأس ڃخ ٯَص ٫ڀَ هيّـش ًٿٸي ىڀټض ٷزپ أڅ ّظًِؿنِ رؼٚع ٓنْن ٿڄخ -

٫ِ ًؿپ أڅ ّزَ٘ىخ رزْض ڃن ٷٜذ ٳِ حٿـنش ًاڅ  ٻنض أٓڄ٬و ٌّٻَىخ ًٿٸي أڃَه ٍرو

 ٻخڅ ٿٌْرق حٿ٘خس ػڂ ّييُ ٳِ هٚثڀيخ ڃنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ ٳٸخٽ ٿيخ أٍىص حٿلؾ -

ڃخ أؿينِ اٙ ًؿ٬ش ٳٸخٽ ٿيخ كـِ ًحٗظ٣َِ ٳٸخٽ9 ٷٌٿِ حٿڀيڂ ڃلڀِ كْغ  ٷخٿض9 ًحهلل
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 كزٔظنِ ًٻخنض طلض حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ػٌرِ ٳؤٷٌٽ ٻنض أىهپ رْظِ حٿٌُ ىٳن ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ ٳؤٟ٪ -

َِ ػْخرِ  انڄخ ىٌ ًُؿِ ًأرِ ٳڀڄخ ىٳن ٫ڄَ ڃ٬يڂ ٳٌحهلل ڃخ ىهڀض اٙ ًأنخ ڃ٘يًىس ٫ڀ

 كْخء ڃن ٫ڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ى٘خځ ًًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ حٿڄ٬نِ ٷخٽ  - 

 أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڀَْٷي كظَ ٌّىذ ٫نو حٿنٌځ ٳبنو اًح ٛڀَ ًىٌ ّن٬ْ ٿ٬ڀو اًح ن٬ْ أكيٻڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳ-

 ٌّىذ ّٔظٰٴَ ٳْٔذ نٴٔو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش - 

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ٛٴْش ٷخٿٌح كخٟض ٷخٽ9 أكخرٔظنخ ىِ ٷخٿٌح انيخ ٷي -

 أٳخٟض ٷخٽ9 ٳٚ اًح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو9 ڃًَح أرخ رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ -

ٷڀض اڅ أرخ رټَ اًح ٷخځ ڃٸخڃٺ ٿڂ ّٔڄ٪ حٿنخّ ڃن حٿزټخء ٷخٽ9 ڃًَح أرخ رټَ ٳٸڀض ٿلٴٜش9 

ٔڄ٪ حٿنخّ ڃن حٿزټخء ٳڀٌ أڃَص ٫ڄَ ٳٸخٽ9 ٌٛحكذ ٌّٓٲ ڃًَح ٷٌٿِ أڅ أرخ رټَ ٙ ّ

َِ كٴٜش ٳٸخٿض9 ٿڂ أٻن ْٕٛذ ڃنٺ هَْح.  أرخ رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ. ٳخٿظٴظض اٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن أ٬ٗغ ٫ن أرْو ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ن ٳِ ٣يٌٍه ًن٬ڀو ًٳِ طَؿڀو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ حٿظْخڃ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٫ًَس ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ؿخء كڄِس رن ٫ڄًَ حٕٓڀڄِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 انِ ٻنض أٌٛځ -

 ٬ّنِ أَٓى حٿٌٜځ أٳؤٌٛځ ٳِ حٿٔٴَ ٷخٽ9

 خٳ٤َ.اڅ ٗجض ٳٜڂ ًاڅ ٗجض ٳ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ أهزَنِ ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ  - 

 ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿوَْس ٳٸخٿض9

 هََْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳټخڅ ٣ٚٷخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٬ّنِ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٫ن  - 

 9 ٓؤٿض ٫خث٘ش أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ ًىٌ ؿنذ ٷخٿض9أرِ ٓڀڄش ٷخٽ

 ن٬ڂ ًٿټن ٻخڅ ّظٌٟؤ ڃؼپ ًٌٟء حٿٜٚس.-



   

 

 

Page 288 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 ٷخٽ٫9ڄخٍس ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ حرن ٫ڄَْ ٫ن أڃو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًٿي حٿَؿپ ڃن ٻٔزو ڃن أ٣ْذ ٻٔزو ٳټڀٌح ڃن أڃٌحٿيڂ ىنْجخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٬ًٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ًٓڀْڄخڅ  - 

 ًكڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض اٙ أڅ ٬ٗزش ٷخٽ ٳِ كيّغ-

 ڃنٌٍٜ ٳٸڀض حٿـَ أً حٿلنظڂ ٷخٽ9 ڃخ أنخ رِحثيٹ ٫ڀَ ڃخ ٓڄ٬ض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ُّنذ رنض أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

َِ ًٿ٬پ ر٠٬ټڂ أٿلن رلـظو ڃن ر٬ٞ ًانڄخ أٷ٠ِ ٿو رڄخ - ّٸٌٽ ٳڄن انټڂ طوظٜڄٌڅ اٿ

 ٷ٠ْض ٿو رِ٘ء ڃن كٶ أهْو رٸٌٿو ٳبنڄخ أٷ٤٪ ٿو ٷ٬٤ش ڃن حٿنخٍ ٳٚ ّؤهٌىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ أ٬ٗغ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ّٸٌځ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿيحثڂ ڃن حٿ٬ڄپ ٷخٽ ٳٸڀض9 أُ حٿڀْپ -

 ٷخٿض9 اًح ٓڄ٪ حٿٜخٍم.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّق ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ ڃڀْټش ّليع  - 

 ًٻٌحڅ أرِ ٫ڄًَ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٓظؤڃًَح حٿنٔخء ٳِ أر٠خ٫ين ٷخٽ ٷْپ ٳبڅ حٿزټَ طٔظلِ ٳظٔټض ٷخٽ9 ٳيٌ اًنيخ.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ رټَ كيػنخ ٫زي حهلل -

رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلخٍع رن ى٘خځ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ أرخ ىََّس ّٸٌٽ9 ڃن أٛزق ؿنزخ 

ٳٚ ّٜڂ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ أرٌ رټَ ًأرٌه ٫زي حٿَكڄن كظَ ىهٚ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٫ًخث٘ش 

 ٳټڀظخىڄخ ٷخٿظخ9

ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ ػڂ ٌّٜځ. ٳخن٤ڀٶ أرٌ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

رټَ ًأرٌه ٫زي حٿَكڄن ٳؤطْخ ڃًَحڅ ٳليػخه ٷخٽ ٫ِڃض ٫ڀْټڄخ ٿڄخ حن٤ڀٸظڄخ اٿَ أرِ 

ىََّس ٳليػظڄخه ٳخن٤ڀٸخ اٿَ أرِ ىََّس ٳؤهزَحه ٷخٽ9 ىڄخ ٷخٿظخه ٿټڄخ ٷخٙ ن٬ڂ ٷخٽ9 ىڄخ 

 أ٫ڀڂ انڄخ أنزؤنْو حٿٴ٠پ رن ٫زخّ.

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ  - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طْٜزو حٿـنخرش ڃن حٿڀْپ ًىٌ َّّي حٿٌٜځ ٳْٰظٔپ -

 ر٬ي ڃخ ٤ّڀ٪ حٿٴـَ ػڂ ّظڂ ْٛخڃو.

أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٫خڃَ ٫ن  - 

 رټَ رن ٫زي حٿَكڄن أنو أطَ ٫خث٘ش ٳٸخٽ9 اڅ أرخ ىََّس ّٴظْنخ

أنو ڃن أٛزق ؿنزخ ٳٚ ْٛخځ ٿو ٳڄخ طٸٌٿْن ٳِ ًٿٺ ٳٸخٿض9 ٿٔض أٷٌٽ ٳِ ًٿٺ ْٗجخ ٷي -
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 ٻخڅ حٿڄنخىُ ّنخىُ رخٿٜٚس ٳؤٍٍ كيٍ حٿڄخء رْن ٻظٴْو ػڂ ّٜڀِ حٿٴـَ ػڂ ٨ّپ ٛخثڄخ.

َْ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن حرن أرِ ڃڀټْش ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّل - 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ڃخ أٛخد حٿڄئڃن ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ ط٬نِ اٙ ٻخڅ 

 ٻٴخٍس ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ كَس ٷخٽ كيػنخ حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن  - 

 ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش

 ځ ڃن حٿڀْپ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ّظـٌُ ٳْيڄخ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٷخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ حرن  - 

 ؿ٬ٴَ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڀذ حٿَټِڀذ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ هڄْ ّٸظڀين حٿڄلَځ حٿلْش ًحٿٴؤٍس ًحٿَٰحد حٕرٸ٪ ًحٿليأس ًحٿټ-

 ّٸظڀن ٳِ حٿلپ ًحٿلَځ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ - 

 رڄؼپ كيّغ حرن ؿ٬ٴَ ٌٓحء ٷخٽ حٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ حٿ٬ٸٌٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٴن ٳِ ػٚػش أػٌحد ّڄخنْش رْٞ ٻَٓٲ ٬ّنِ ٷ٤نخ ٿڄخ ٷزٞ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 ٷخٿض9 ٿْْ ٳِ ٻٴنو ٷڄْٚ ًٙ ٫ڄخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن  - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ؿخءص ٳخ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ 

 انِ اڃَأس أٓظلخٝ ًٙ أ٣يَ أٳؤى٩ حٿٜٚس ٷخٽ9 ٌٍٓٽ حهلل

ٙ حؿظنزِ حٿٜٚس أّخځ ڃل٠ْٺ ػڂ حٯظٔڀِ ًطٌٟجِ ٿټپ ٛٚس ػڂ ٛڀِ ًاڅ ٷ٤َ حٿيځ -

 ٫ڀَ حٿلَْٜ ًٷي ٷخٽ ًٻْ٪ حؿڀِٔ أّخځ أٷَحثٺ ػڂ حٯظٔڀِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

َِ ًىٌ ڃـخًٍ ًىٌ ڃ٬ظټٲ ًأنخ ٳِ ٻخڅ ح- ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّينِ ٍأٓو اٿ

 كـَطِ ٳؤٯٔڀو ًأٍؿڀو ًأنخ كخثٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش ٫ن أڃو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش

 ٸَآڅ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّ٪ ٍأٓو ٳِ كـَُ ًأنخ كخثٞ ٳْظڀٌ حٿ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ ڃَْٔس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخَٗنِ ًأنخ كخثٞ ٻخڅ أڃڀټټڂ ٍٗرو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 
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 ٷخٿض9

 خڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ًحٷ٬ش ٳِ كـَطِ.ٻ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي  - 

 حهلل رن ٫ظزش ٓڄ٬و ڃنو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ًأنخ اٿَ ؿخنزو ًأنخ كخث- ٞ ٫ڀ

 ڃ١َ ٫ًڀْو ر٠٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٻيڄْ رن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ  - 

 ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9 ىپ

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڄ٪ رْن حٿٌٍٔ ٳِ ٍٻ٬ش ٷخٿض9 حٿڄٴٜپ.-

ارَحىْڂ ٫ن حرن َّْٓن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷخثڄخ ًٷخ٫يح ٳبًح حٳظظق حٿٜٚس ٷخثڄخ ٍٻ٪ -

 ٷخثڄخ ًاًح حٳظظق حٿٜٚس ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٷخ٫يح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ؿخٿٔخ ر٬ي ڃخ ىهپ ٳِ حٿٔن كظَ اًح رٸِ ٻخڅ ٍ-

 ٫ڀْو ڃن حٿٌٍٔس ػٚػٌڅ أً أٍر٬ٌڅ آّش ٷخځ ٳٸَأ ػڂ ٍٻ٪. 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ًحرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ.طلًَح -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٷڀض  - 

 ٿ٬خث٘ش9

 أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ ٷخٿض9 ٙ اٙ أڅ ّـِء ڃن ڃْٰزو.-

ن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ - 

 ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوٴٲ ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن أرِ حٿنـٌى ٫ن أرِ  - 

 حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٳخنظيَ ڃن ٻپ حٿڀْپ ٷي أًطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أًٿو ًأ٤ًٓو ًآهَه -

 ًطَه اٿَ حٿٔلَ ٳڄخص ًىٌ ٌّطَ رخٿٔلَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٷخٙ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كْٜن  - 

 ٫ن ّلَْ رن أرِ ًػخد ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃن ٻپ حٿڀْپ ٷي أًطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أًٿو ٤ًًٓو ًآهَه ٳخنظيَ -
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 ٔلَ.ًطَه اٿَ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن٬خٛڂ ٫ن ٫ڀِ  - 

 ًٓٴْخڅ ٫ن أرِ كْٜن 

 ٳٌٻَىڄخ ؿڄ٬ْخ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٿٸزڀش ٳبًح ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رخٿڀْپ ًأنخ ڃ٬ظَٟش رْنو ًرْن ح-

 أٍحى أڅ ٌّطَ أّٸ٨نِ ٳؤًطَص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن طڄْڂ ٬ّنِ حرن ٓڀڄش  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 أّٸ٨نِ ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ٷٌڃِ ٳؤًطَُ.-

٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ًٓٴْخڅ  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ٻنض أٿٸَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن آهَ حٿڀْپ اٙ ًىٌ نخثڂ ٫نيُ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 و ٳڀْنڂ ٳڀ٬ڀو َّّي أڅ ّٔظٰٴَ ٳْٔذ نٴٔو.اًح ن٬ْ أكيٻڂ ٳِ ٛٚط-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ًآَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

٫ڄًَ رن ٯخٿذ ٷخٽ ؿخء ٫ڄخٍ ًڃ٬و حٕٗظَ ّٔظؤًڅ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٷخٽ ّخ أڃو ٳٸخٿض9 ٿٔض 

ض9 أنض حٿٌُ أٍىص ٿٺ رؤځ ٷخٽ9 رڀَ ًاڅ ٻَىض ٷخٿض9 ڃن ىٌح ڃ٬ٺ ٷخٽ ىٌح حٕٗظَ ٷخٿ

ٷظپ حرن أهظِ ٷخٽ ٷي أٍىص ٷظڀو ًأٍحى ٷظڀِ ٷخٿض9 أڃخ ٿٌ ٷظڀظو ڃخ أٳڀلض أريح ٓڄ٬ض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٙ ّلپ ىځ حڃَة ڃٔڀڂ اٙ اكيٍ ػٚػش ٍؿپ ٷظپ ٳٸظپ أً ٍؿپ ُنَ ر٬ي ڃخ أكٜن أً -

 ٍؿپ حٍطي ر٬ي آٚڃو.

يػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٓڄ٪ ٙ ّڄٌص نزِ اٙ هَِْ رْن حٿينْخ ًحٓهَس ٷخٿض9 ٳؤٛخرظو رلش ٳِ ڃَٟو -

حٿٌُ ڃخص ٳْو ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ڃ٪ حٿٌّن أن٬ڂ حهلل ٫ڀْيڂ ڃن حٿنزْْن ًحٿٜيّٸْن ًحٿ٘ييحء 

 أنو هَِْ.ًحٿٜخٿلْن ًكٔن أًٿجٺ ٍٳْٸخ ٳ٨ننض 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ روڄْ ٍٻ٬خص ٙ ّـڀْ اٙ ٳِ آهَىن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 هََْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخهظَنخه ٳيپ ٻخڅ ٣ٚٷخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9  - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اڅ أرٰٞ حٿَؿخٽ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ حٕٿي حٿوٜڂ.-

ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٬ْٓي رن ًىذ حٿيڄيحنِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷڀض

ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿٌّن ّئطٌڅ ڃخ أطٌح ًٷڀٌريڂ ًؿڀش أىٌ حٿَؿپ ِّنِ ًَّٔٵ ًَّ٘د -

حٿوڄَ ٷخٽ ٙ ّخ رنض أرِ رټَ أً ٙ ّخ رنض حٿٜيّٶ ًٿټنو حٿَؿپ ٌّٜځ ًّٜڀِ ًّظٜيٵ 

 پ ڃنو.ًىٌ ّوخٱ أڅ ٙ ّٸز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو - َِ ّيٌىّش ٳٌٻَص ٫ٌحد حٿٸزَ ٳټٌرظيخ ٳيهپ ٫ڀ ىهڀض ٫ڀ

ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ٛيٷض ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انيڂ ٿ٬ٌْرٌڅ ٳِ ٷزٌٍىڂ كظَ طٔڄ٪ أٌٛحطيڂ 

 خثڂ.حٿزي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ًٍى ٫ن أرِ ڃڀْټش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن كٌٓذ ىڀٺ ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿْْ ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٌٔٱ ّلخٓذ -

 د ٳٸي ىڀٺ.كٔخرخ َّْٔح ٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش ًحٹ حٿ٬َٝ ڃن نٌٷٖ حٿلٔخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن حٕٷڄَ ٫ن أرِ  - 

 كٌّٴش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ًٻَص حڃَأس ًٷخٿض ڃَس كټض حڃَأس ًٷخٿض9 انيخ ٷَْٜس ٳٸخٽ9

 حٯظزظيخ ڃخ أكذ أنِ كټْض أكيح ًأڅ ٿِ ٻٌح ًٻٌح.-

يػنخ آَحثْپ ًَّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ ك - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃخ ٻخڅ حٿَٳٶ ٳِ ِٗء ٷ٢ اٙ ُحنو ًٙ ٫ِٽ ٫ن ِٗء اٙ ٗخنو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

ث٘ش ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ اًح ىهپ ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خ

 رْظو ٷخٿض9

 ٻخڅ ّټٌڅ ٳِ ڃينش أىڀو ٳبًح ك٠َص حٿٜٚس هَؽ ٳٜڀَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن هخٿو حٿلَع رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٓڀڂ رْيُ ٳن٨َ اٿَ حٿٸڄَ ًٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش ط٬ًٌُ رخهلل أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ڃن َٗ ٯخٓٶ اًح ًٷذ ىٌح ٯخٓٶ اًح ًٷذ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٷخٙ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن  - 

٫زْي حهلل ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷَزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 كڄن٫زي حٿَ

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًٷخٽ ًٻْ٪ ٷخٿض9 ٷَزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ًىٌ ڃْض ٷخٿض9 ٳَأّض ىڃ٫ٌو طْٔپ ٫ڀَ هيّو ٬ّنِ 

 ٫ؼڄخڅ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٫ًْنخه طيَٷخڅ أً ٷخٽ ًىٌ ّزټِ.

خ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػن - 

ؿخءص ىني اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ ٓٴْخڅ ٍؿپ ٗلْق 

 ًٿْْ ٤٬ّْنِ ًًٿيُ ڃخ ّټٴْنِ اٙ ڃخ أهٌص ڃن ڃخٿو ًىٌ ٙ ٬ّڀڂ ٷخٽ9

 هٌُ ڃخ ّټٴْٺ ًًٿيٹ رخٿڄ٬ًَٱ.-

پ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ ڃَْٔس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخَٗنِ ًأنخ كخثٞ ًٻخڅ أڃڀټټڂ ٍٗرو.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

اٙ  ڃخ َٟد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخىڃخ ٷ٢ ًٙ حڃَأس ًٙ َٟد رْيه ْٗجخ-

 أڅ ّـخىي ٳِ ٓزْپ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أڃْش ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

طًِؿنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌٗحٽ ًرنَ رِ ٳِ ٌٗحٽ ٳؤُ نٔخء ٌٍٓٽ -

ِ ًٻخنض ٫خث٘ش طٔظلذ أڅ طيهپ نٔخثيخ ٳِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أك٨َ ٫نيه ڃن

 ٌٗحٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ڃخ ٻخڅ ڃن ١َٗ ٿْْ ٳِ ٻظخد حهلل ٳيٌ رخ٣پ ًاڅ ٻخڅ ڃخثش ١َٗ.-

َحثْپ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آ - 

ٌّٓٲ رن ڃخىٺ ٫ن أڃو ڃْٔټش ٫ن ٫خث٘ش ٷڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ نزنِ ٿٺ رْظخ رڄنَ 

 ٨ّڀٺ ٷخٽ9

 ٙ ڃنَ ڃنخم ٿڄن ٓزٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًحرن  - 

 ٫زخّ

 ٿزْض ٿْٚ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُحٍ ح-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 
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ٿْْ نًِٽ حٿڄلٜذ رخٿٔنش انڄخ نِٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْټٌڅ أٓڄق -

 ٿوًَؿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًأٳڀق  - 

 ٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش٫ن ح

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٽ ٫ن ٛٴْش ٳٸخٽ9 أكخرٔظنخ ىِ ٷخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ -

 ٷي ٻخنض أٳخٟض ٷخٽ9 ٳٚ اًح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أٳڀق ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيڀْن رخٿلؾ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴخٍٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّڀزِ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أٳڀق ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ىخطْن ٫ني حٗكَحځ.٣َْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٣َْزض  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 رؤ٣ْذ ڃخ أؿي.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ىٌ ٿيخ ٛيٷش ط٬نِ رََّس ًٿنخ ىيّش.أڅ حٿنزِ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ٌحد حٿنخٍ ًٳظنش حٿنخٍ ًٳظنش حٿٸزَ ٫ًٌحد حٿٸزَ ًَٗ ٳظنش حٿٰنَ -

ظنش حٿٴٸَ ًَٗ حٿڄْٔق حٿيؿخٽ حٿڀيڂ حٯٔپ ه٤خّخُ رڄخء حٿؼڀؾ ًحٿزَى ًنٶ ٷڀزِ ڃن ًَٗ ٳ

حٿو٤خّخ ٻڄخ ّنٸَ حٿؼٌد حٕرْٞ ڃن حٿينْ ًرخ٫ي رْنِ ًرْن ه٤خّخُ ٻڄخ رخ٫يص رْن 

 حٿڄَ٘ٵ ًحٿڄَٰد حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٔپ ًحٿيَځ ًحٿڄَٰځ ًحٿڄؤػڂ.

كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن َّٗق رن ىخنت ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن أكذ ٿٸخء حهلل أكذ حهلل ٿٸخءه ًڃن ٻَه ٿٸخء حهلل ٻَه حهلل ٿٸخءه ًحٿڄٌص ٷزپ ٿٸخء حهلل.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أىځ ڃلٌ٘ح ٿْٴخ. ٻخڅ ٟـخ٩-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أڅ كڄِس  - 

حٕٓڀڄِ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٜځ ٳِ حٿٔٴَ ًٻخڅ ٍؿٚ َّٔى 

 حٿٌٜځ ٳٸخٽ9
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 ڂ ٫ن ٫خث٘شىػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ىٌ ٿيخ ٛيٷش ط٬نِ رََّس ًٿنخ ىيّش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

ًَٗ ٳظنش حٿٰنَ  حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ٌحد حٿنخٍ ًٳظنش حٿنخٍ ًٳظنش حٿٸزَ ٫ًٌحد حٿٸزَ-

ًَٗ ٳظنش حٿٴٸَ ًَٗ حٿڄْٔق حٿيؿخٽ حٿڀيڂ حٯٔپ ه٤خّخُ رڄخء حٿؼڀؾ ًحٿزَى ًنٶ ٷڀزِ ڃن 

حٿو٤خّخ ٻڄخ ّنٸَ حٿؼٌد حٕرْٞ ڃن حٿينْ ًرخ٫ي رْنِ ًرْن ه٤خّخُ ٻڄخ رخ٫يص رْن 

 حٿڄَ٘ٵ ًحٿڄَٰد حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٔپ ًحٿيَځ ًحٿڄَٰځ ًحٿڄؤػڂ.

كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن َّٗق رن ىخنت ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن أكذ ٿٸخء حهلل أكذ حهلل ٿٸخءه ًڃن ٻَه ٿٸخء حهلل ٻَه حهلل ٿٸخءه ًحٿڄٌص ٷزپ ٿٸخء حهلل.-

 ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٻخڅ ٟـخ٩ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أىځ ڃلٌ٘ح ٿْٴخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أڅ كڄِس  - 

حٕٓڀڄِ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٜځ ٳِ حٿٔٴَ ًٻخڅ ٍؿٚ َّٔى 

 حٿٌٜځ ٳٸخٽ9

 ًاڅ ٗجض ٳؤٳ٤َ. أنض رخٿوْخٍ اڅ ٗجض ٳٜڂ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن ٫ڄظو ٫خث٘ش رنض  - 

٣ڀلش ًحرن نڄَْ ٫ن ٣ڀلش ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش حٿڄ٬نِ ٫ن ٫خث٘ش أځ 

َِ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ9 ىپ ٫نيٻڂ ِٗء ٷڀنخ9  حٿڄئڃنْن ٷخٿض9 ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀ

اًح ٿٜخثڂ ػڂ ؿخء ٌّڃخ آهَ ٳٸخٽ حرن نڄَْ ر٬ي ًٿٺ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أىيُ  ٙ ٷخٽ9 ٳبنِ

 ٿنخ كْْ ٳؤهزؤنخ ٿٺ ڃنو ٳٸخٽ9

 حىنْو ٳٸي أٛزلض ٛخثڄخ ٳؤٻپ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش - 

 ٛخثڂ ػڂ ٟلټض.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَزپ اڃَأس ڃن نٔخثو ًىٌ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٛخكذ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ريّپ رن  - 

ڃَْٔس ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن اڃَأس ّٸخٽ ٿيخ أځ ٻڀؼٌځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٳڀْٸپ رٔڂ حهلل ٳِ أًٿو ًآهَه.اًح أٻپ أكيٻڂ ٬٣خڃخ ٳڀْٸپ رٔڂ حهلل ٳبڅ نِٔ ٳِ أًٿو -

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش - 

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض ٿو هڄْٜش ڃ٬ڀڄش ًٻخڅ ٬َّٝ ٿو ٫ڀڄيخ ٳِ -

 حٿٜٚس ٳؤ٤٫خىخ أرخ ؿيڂ ًأهٌ ٻٔخءح ٿو أنزـخنْخ.
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 رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘شكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ى٘خځ  - 

 أنيخ ٻخنض طَؿپ ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ كخثٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

 ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸڀيىخ ػڂ ّز٬غ ريخ.-

نِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ًح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىيٍ ڃَس ٯنڄخ ڃٸڀيس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڀِ رن ڃزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼ٫َْن  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

 ڃن نٌٍ أڅ ٬ِّٜ حهلل ٳٚ ٬ّٜو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 حٌٕٓى ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٷْش ڃن ٻپ ًُ كڄش.-

كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٻخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 حڃٔق حٿزؤّ ٍد حٿنخّ رْيٹ حٿ٘ٴخء ٙ ٻخٗٲ ٿو اٙ أنض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ِرَڂ أى٫ٌ ٷخٽ9أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ًحٳٸض ٿْڀش حٿٸيٍ 

 طٸٌٿْن حٿڀيڂ انٺ ٫ٴٌ طلذ حٿ٬ٴٌ ٳخ٫ٲ ٫نِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ ٣ڀلش رن ّلَْ رن ٣ڀلش رن ٫زْي حهلل  - 

 ٫ن ٫ڄظو ٫خث٘ش رنض ٣ڀلش ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

ٌٽ حهلل ٣ٌرَ ى٫ِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ؿنخُس ٯٚځ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸڀض ّخ ٍٓ-

ٿيٌح ٫ٜٴٌٍ ڃن ٫ٜخٳَْ حٿـنش ٿڂ ّيٍٹ حٿَ٘ ًٿڂ ٬ّڄڀو ٷخٽ أً ٯَْ ًٿٺ ّخ ٫خث٘ش اڅ 

حهلل ٫ِ ًؿپ هڀٶ ٿڀـنش أىٚ هڀٸيخ ٿيڂ ًىڂ ٳِ أٛٚد آرخثيڂ ًهڀٶ ٿڀنخٍ أىٚ هڀٸيخ 

 ٿيڂ ًىڂ ٳِ أٛٚد آرخثيڂ.

ظٌٻپ ٫ن ريْش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ ٫ٸْپ ّلَْ رن حٿڄ - 

 ٫خث٘ش أنيخ ًٻَص ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٣ٴخٽ حٿڄَ٘ٻْن ٳٸخٽ9

 اڅ ٗجض أٓڄ٬ظٺ ط٠خٯْيڂ ٳِ حٿنخٍ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٻخ ٳْو حٿوْپ أًٙص ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓٴَ ًٷي ٫ڀٸض ٫ڀَ رخرِ ىٍنٌ-

 حٕؿنلش ٷخٿض9 ٳيظټو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ڃوڀي رن هٴخٱ رن اّڄخء  - 
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 رن ٍك٠ش حٿٰٴخٍُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ اهَحؽ حٿ٬زي ر٠ڄخنش ٷخٽ حرن أرِ ًثذ ًٻخڅ -

َحه ٍؿپ ٳٌؿي رو ٫ْزخ ًٷي حٓظٰڀو ٳٸخٽ ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش9 ٷ٠َ حهظٜڄٌح ٳِ ٫زي حٗظ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ هَحؽ حٿ٬زي ر٠ڄخنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ُٻَّخ رن أرِ  - 

ٷخٽ ٿيخ ٷخٽ  ُحثيس ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ِّّي ٷخٿض9 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اڅ ؿزَّپ ّٸَثٺ حٿٔٚځ ٳٸخٿض9 ٫ًڀْو حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄَحڅ حٿلـزِ ٓڄ٬و ڃن ٛٴْش  - 

 رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أكپ آڄِ ًكَځ ٻنْظِ أً ڃخ كَځ ٻنْظِ ًأكپ آڄِ. ڃخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ هزؼض نٴِٔ ًٿټن ٿْٸپ ٿٸٔض نٴِٔ ٷخٽ ًٻْ٪ حٿٰؼْخڅ.-

رِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٍُٕٵ رن ٷْْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 نِ أڅ أطٍِ ًأنخ كخثٞ ػڂ ّزخَٗنِ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خرْ ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ٗز٪ آٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٬٣خځ حٿزَ ٳٌٵ ػٚع ٷخٿض9 ًانڄخ نيَ ٌٍٓٽ -

 ؿيي حٿنخّ ػڂ ٍهٚ ٳْيخ.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚع 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ًأٌٓى ٷخٽ أنزؤنخ  - 

 آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أ٣ْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني حٗكَحځ رؤ٣ْذ ڃخ أؿي ٷخٽ أٌٓى كظَ -

 رْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ٍأٓو ًٿلْظو.انِ ٍٍٕ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 حٿلْش ٳخٓٸش ًحٿ٬ٸَد ٳخٓٸش ًحٿَٰحد ٳخٓٶ ًحٿٴؤٍس ٳخٓٸش.-

 ًس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫َ - 
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ًٻَ ٿيخ كيّغ حرن ٫ڄَحڅ حٿڄْض ٬ٌّد رزټخء حٿلِ ٷخٿض9 ًىپ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٻڄخ -

ًىپ ٌّځ ٷڀْذ ريٍ انڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 انو ٿ٬ٌْد ًأىڀو ّزټٌڅ ٫ڀْو 

 ٬ّنِ حٿټخٳَ.

ٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٫ن ح - 

 رََّس ٻخنض ڃټخطزش ًٻخڅ ًُؿيخ ڃڄڀٌٹ ٳڀڄخ أ٫ظٸض هَْص.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ڃخ هَِْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَّن اٙ حهظخٍ أَّٔىڄخ ڃخ ٿڂ ّټن ٳْو -

 ڃؤػڂ.

يػنخ ًٻْ٪ ٫ن نخٳ٪ ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن ٛخٿق رن ٬ْٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

٫خث٘ش أنيخ ٳٸيص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃ٠ـ٬و ٳڀڄٔظو رْيىخ ٳٌٷ٬ض ٫ڀْو ًىٌ 

 ٓخؿي ًىٌ ّٸٌٽ9

 ٍد أ٢٫ نٴِٔ طٸٌحىخ ًُٻيخ أنض هَْ ڃن ُٻخىخ أنض ًٿْيخ ًڃٌٙىخ.-

حرن أرِ آلٶ ٫ن ڃـخىي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ ٬ّنِ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكٖ ٳټخڅ اًح هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ حٗظي ًٿ٬ذ ٳِ حٿزْض ٳبًح ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓټن ًٿڂ ّظلَٹ 

 ٻَحىْش أڅ ّئًّو.

أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن  - 

 ٫خث٘ش

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٔزق ٓزلش حٿ٠لَ ًانِ ٕٓزليخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ ٫ڀِ رن ڃزخٍٹ ٫ن ٻَّڄش رنض ىڄخځ  - 

 ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٿو٠خد ٳٸخٿض9 ٙ رؤّ رخٿو٠خد ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء اّخٻن ًٷَ٘ حٿٌؿو ٳٔؤٿظيخ حڃَأس ٫ن ح-

 ًٿټنِ أٻَىو ٕڅ كزْزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټَه ٍّلو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿڄخ ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو ؿخءه رٚٽ 

 ٸخٽ9ّئًنو رخٿٜٚس ٳ

ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜڀِ رخٿنخّ ٷڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ رټَ ٍؿپ أْٓٲ ٷخٽ ح٫ٕڄٖ -

ٍٷْٶ ًڃظَ ّٸٌځ ڃٸخڃٺ ّزټِ ٳٚ ّٔظ٤ْ٪ ٳڀٌ أڃَص ٫ڄَ ٷخٽ9 ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜڀِ 

رخٿنخّ ٷڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ رټَ ٍؿپ أْٓٲ ًڃظَ ّٸٌځ ڃٸخڃٺ ّزټِ ٳٚ ّٔظ٤ْ٪ ٳڀٌ 

ٿنخّ ٷخٽ9 ڃًَح أرخ رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ ٳبنټن ٌٛحكذ ٌّٓٲ أڃَص ٫ڄَ ّٜڀِ رخ

ٳؤٍٓڀن اٿَ أرِ رټَ ٳٜڀَ رخٿنخّ ٳٌؿي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن نٴٔو هٴش ٳوَؽ 
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ّيخىُ رْن ٍؿڀْن ًٍؿٚه طو٤خڅ ٳِ حٍٕٝ ٳڀڄخ أكْ رو أرٌ رټَ ًىذ ّظؤهَ ٳؤًڃؤ 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ؿڀْ اٿَ اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ ڃټخنٺ ٳـخء حٿنزِ ٛڀ

 ؿنذ أرِ رټَ ًٻخڅ أرٌ رټَ ّؤطڂ رخٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿنخّ ّؤطڄٌڅ رؤرِ رټَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ؿخرَ ٫ن ُّي حٿ٬ڄَ ٫ن أرِ  - 

 حٿٜيّٶ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٔپ ڃٸ٬يطو ػٚػخ.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن أ٬ٗغ رن أرِ حٿ٬٘ؼخء ٫ن كيػ - 

 أرْو ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلذ حٿظْڄن ٳِ حٿٌٌٟء ًحٿظَؿپ ًحٿظن٬پ ًٷخٽ ًٻْ٪ -

 ڃَس حٙنظ٬خٽ.

ارَحىْڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًنلن ؿنزخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ًٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗٺ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٻنض أَٗد ًأنخ كخثٞ ػڂ أنخًٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْ- ٠٪ ٳخه ٫ڀَ ڃٌٟ٪ ٳ

ًٻنض أط٬َٵ حٿ٬َٵ ًأنخ كخثٞ ػڂ أنخًٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ْ٪ ٳخه ٫ڀَ 

.َِ  ڃٌٟ٪ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ ٫ن أرِ ػخرض ٫ن  - 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش

ڂ هَؽ اٿَ حٿٜٚس ًٿڂ ّظٌٟؤ ٷخٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَزپ ر٬ٞ نٔخثو ػ-

 ٫ًَس9 ٷڀض ٿيخ ڃن ىِ اٙ أنض ٷخٽ ٳ٠لټض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ًٍٵ حٿيڄيحنِ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 حٿظْڄِ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَزپ ػڂ ٛڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.-

 ٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ً - 

 أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٜزِ ٳزخٽ ٫ڀْو ٳؤطز٬و حٿڄخء ًٿڂ ّٰٔڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 

ڃ٬٨ٌڅ  ٓڀڄش ًّلَْ ٷخ9ٙ ٿڄخ ىڀټض هيّـش ؿخءص هٌٿش رنض كټْڂ حڃَأس ٫ؼڄخڅ رن

 ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طًِؽ ٷخٽ9

ڃن ٷخٿض9 اڅ ٗجض رټَح أً ػْزخ ٷخٽ9 ٳڄن حٿزټَ ٷخٿض حرنش أكذ هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿْٺ -

٫خث٘ش رنض أرِ رټَ ٷخٽ9 ًڃن حٿؼْذ ٷخٿض9 ٌٓىس رنض ُڃ٬ش ٷي آڃنض رٺ ًحطز٬ظٺ ٫ڀَ ڃخ 
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َِ ٳيهڀض رْض أرِ رټَ ٳٸخٿض9 ّخ أځ ًٍڃخڅ ڃخًح أىهپ حهلل  طٸٌٽ ٷخٽ9 ٳخًىزِ ٳؤًٻَّيڄخ ٫ڀ

٫ِ ًؿپ ٫ڀْټڂ ڃن حٿوَْ ًحٿزَٻش ٷخٿض9 ًڃخ ًحٹ ٷخٿض9 أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ أه٤ذ ٫ڀْو ٫خث٘ش ٷخٿض9 حنظ٨َُ أرخ رټَ كظَ ّؤطِ ٳـخء أرٌ رټَ ٳٸخٿض9 ّخ 

ٌٽ حهلل أرخ رټَ ڃخًح أىهپ حهلل ٫ڀْټڂ ڃن حٿوَْ ًحٿزَٻش ٷخٽ ًڃخ ًحٹ ٷخٿض9 أٍٓڀنِ ٍٓ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أه٤ذ ٫ڀْو ٫خث٘ش ٷخٽ9 ًىپ طٜڀق ٿو انڄخ ىِ حرنش أهْو ٳَؿ٬ض 

اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ٿو ًٿٺ ٷخٽ9 حٍؿ٬ِ اٿْو ٳٸٌٿِ ٿو أنخ أهٌٹ 

ًأنض أهِ ٳِ حٗٓٚځ ًحرنظٺ طٜڀق ٿِ ٳَؿ٬ض ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٷخٽ9 حنظ٨َُ ًهَؽ 

رن ٫يُ ٷي ٻخڅ ًٻَىخ ٫ڀَ حرنو ٳٌحهلل ڃخ ٫ًي ٫ًيح ٷ٢ ٳؤهڀٴو  ٷخٿض أځ ًٍڃخڅ اڅ ڃ٬٤ڂ

ٕرِ رټَ ٳيهپ أرٌ رټَ ٫ڀَ ڃ٬٤ڂ رن ٫يُ ٫ًنيه حڃَأطو أځ حٿٴظَ ٳٸخٽ9 ّخ حرن أرِ 

ٷلخٳش ٿ٬ڀٺ ڃٜذ ٛخكزنخ ڃيهڀو ٳِ ىّنٺ حٿٌُ أنض ٫ڀْو اڅ طًِؽ اٿْٺ ٷخٽ أرٌ رټَ 

ٿٺ ٳوَؽ ڃن ٫نيه ًٷي أًىذ حهلل ٫ِ ٿڀڄ٬٤ڂ رن ٫ي9ُ أٷٌٽ ىٌه طٸٌٽ ٷخٽ9 انيخ طٸٌٽ ً

ًؿپ ڃخ ٻخڅ ٳِ نٴٔو ڃن ٫يطو حٿظِ ٫ًيه ٳَؿ٪ ٳٸخٽ ٿوٌٿش9 حى٫ِ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫ظو ٳًِؿيخ اّخه ٫ًخث٘ش ٌّڃجٌ رنض ٓض ٓنْن ػڂ 

ٿوَْ هَؿض ٳيهڀض ٫ڀَ ٌٓىس رنض ُڃ٬ش ٳٸخٿض9 ڃخًح أىهپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْٺ ڃن ح

ًحٿزَٻش ٷخٿض9 ًڃخ ًحٹ ٷخٿض9 أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أه٤زٺ ٫ڀْو ٷخٿض9 

ًىىص حىهڀِ اٿَ أرِ ٳخًٻَُ ًحٹ ٿو ًٻخڅ ْٗوخ ٻزَْح ٷي أىٍٻو حٿٔن ٷي طوڀٲ ٫ن 

حٿلؾ ٳيهڀض ٫ڀْو ٳلْظو رظلْش حٿـخىڀْش ٳٸخٽ9 ڃن ىٌه ٳٸخٿض9 هٌٿش رنض كټْڂ ٷخٽ9 ٳڄخ 

ِ ڃلڄي رن ٫زي حهلل أه٤ذ ٫ڀْو ٌٓىس ٷخٽ9 ٻٲء ٻَّڂ ڃخًح طٸٌٽ ٗؤنٺ ٷخٿض9 أٍٓڀن

ٛخكزظٺ ٷخٿض9 طلذ ًحٹ ٷخٽ9 حى٫يخ ٿِ ٳي٫ْظيخ ٷخٽ9 أُ رنْش اڅ ىٌه ط٫ِڂ أڅ ڃلڄي رن 

٫زي حهلل رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٷي أٍٓپ ّو٤زٺ ًىٌ ٻٲء ٻَّڂ أطلزْن أڅ أًُؿٺ رو ٷخٿض9 

ڀْو ًٓڀڂ اٿْو ٳًِؿيخ اّخه ٳـخءىخ أهٌىخ ن٬ڂ ٷخٿض9 حى٫ْو ٿِ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

٫زي رن ُڃ٬ش ڃن حٿلؾ ٳـ٬پ ّلؼِ ٳِ ٍأٓو حٿظَحد ٳٸخٽ ر٬ي أڅ أٓڀڂ9 ٿ٬ڄَٹ انِ 

ٿٔٴْو ٌّځ أكؼِ ٳِ ٍأِٓ حٿظَحد أڅ طًِؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٓىس رنض 

نق ٷخٿض9 ُڃ٬ش ٷخٿض9 ٫خث٘ش ٳٸيڃنخ حٿڄيّنش ٳنِٿنخ ٳِ رنِ حٿلَع رن حٿوٍِؽ ٳِ حٿٔ

ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ رْظنخ ًحؿظڄ٪ اٿْو ٍؿخٽ ڃن حٕنٜخٍ ًنٔخء 

ٳـخءطنِ أڃِ ًانِ ٿٴِ أٍؿٌكش رْن ٫ٌٷْن طَؿق رِ ٳؤنِٿظنِ ڃن حٍٕؿٌكش ًٿِ 

ؿڄْڄش ٳٴَٷظيخ ًڃٔلض ًؿيِ رِ٘ء ڃن ڃخء ػڂ أٷزڀض طٸٌىنِ كظَ ًٷٴض رِ ٫ني حٿزخد 

نٴِٔ ػڂ ىهڀض رِ ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ ًانِ ٕٿيؾ كظَ ٓټن ڃن 

٫ڀَ ََّٓ ٳِ رْظنخ ٫ًنيه ٍؿخٽ ًنٔخء ڃن حٕنٜخٍ ٳؤؿڀٔظنِ ٳِ كـَه ػڂ ٷخٿض9 

ىئٙء أىڀٺ ٳزخٍٹ حهلل ٿٺ ٳْيڂ ًرخٍٹ ٿيڂ ٳْٺ ٳٌػذ حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء ٳوَؿٌح ًرنَ رِ 

َِ َِ ٗخس كظَ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظنخ ڃخ نلَص ٫ڀ ؿًٍِ ًٙ ًرلض ٫ڀ

أٍٓپ اٿْنخ ٬ٓي رن ٫زخىس رـٴنش ٻخڅ َّٓپ ريخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح 
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 ىحٍ اٿَ نٔخثو ًأنخ ٌّڃجٌ رنض طٔ٪ ٓنْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ  - 

 ض آّش حٿظوَْْ ٷخٽ ريأ ر٬خث٘شٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿڄخ أنِٿ

ٳٸخٽ9 ّخ ٫خث٘ش انِ ٫خٍٝ ٫ڀْٺ أڃَ ٳٚ طٴظنِ؟؟ ٳْو رِ٘ء كظَ ط٬َْٟو ٫ڀَ أرٌّٺ -

أرِ رټَ ًأځ ًٍڃخڅ ٷخٿض9 أُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ىٌ ٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش انِ 

خڅ ٫خٍٝ ٫ڀْٺ أڃَح ٳٚ طٴظنِ ٳْو رِ٘ء كظَ ط٬َْٟو ٫ڀَ أرٌّٺ أرِ رټَ ًأځ ًٍڃ

ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ىٌ ٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش انِ ٫خٍٝ ٫ڀْٺ أڃَح ٳٚ طٴظنِ ٳْو رِ٘ء 

كظَ ط٬َْٟو ٫ڀَ أرٌّٺ أرِ رټَ ًأځ ًٍڃخڅ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ىٌ ٷخٽ9 ٷخٽ حهلل9 

ّخ أّيخ حٿنزِ ٷپ ًُٕحؿٺ اڅ ٻنظن طَىڅ حٿلْخس حٿينْخ ًُّنظيخ ٳظ٬خٿْن أڃظ٬ټن ًأَٓكټن 

اڅ ٻنظن طَىڅ حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٕهَس ٳبڅ حهلل أ٫ي ٿڀڄلٔنخص ڃنټن َٓحكخ ؿڄْٚ ً

َُ أرخ رټَ  أؿيح ٨٫ْڄخ ٷخٿض9 انِ أٍّي حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس ًٙ أإحڃَ ٳِ ًٿٺ أرٌ

ـََ ٳٸخٽ اڅ ٫خث٘ش  ًأځ ًٍڃخڅ ٷخٿض9 ٳ٠لٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ حٓظٸَأ حٿُل

 حٿٌُ ٷخٿض9 ٫خث٘ش.ٷخٿض9 ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ٳٸڀن ڃؼپ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ رن رټَ رن هنْغ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئطَ رخٿٜزْخڅ ٳْلنټيڂ ًّزَٹ ٫ڀْيڂ ٳزخٽ ٳِ -

 كـَه ٛزِ ٳي٫َ رڄخء ٳخطز٪ حٿزٌٽ حٿڄخء.

رِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنيُ حڃَأس ڃن رنِ أٓي حرن  ٫خث٘ش ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

هِّڄش ٳٸخٽ9 ڃن ىٌه ٳٸڀض ىٌه ٳٚنش ًىِ طٸٌځ حٿڀْپ أً ٙ طنخځ حٿڀْپ ٷخٽ ٳټَه ًٿٺ كظَ 

 ٍأّض حٿټَحىْش ٳِ ًؿيو ٳٸخٽ9

 ڄپ ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّڄڀٌح كظَ طڄڀٌح.٫ڀْټڂ ڃن حٿ٬-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ رن رټَ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٟـخ٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ ٻخڅ َّٷي ٫ڀْو ىٌ ًأىڀو ڃن أىځ -

 ڃلٌ٘ح ٿْٴخ.

٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس أڅ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ٻظذ اٿْو ّٔؤٿو ٫ن أْٗخء ٳټظذ 

اٿْو ٫ًَس ٓٚځ ٫ڀْټڂ ٳبنِ أكڄي اٿْٺ حهلل حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ أڃخ ر٬ي ٳبنٺ ٻظزض اٿِ 

أنيڂ رْنڄخ ىڂ ٧يَح ٳِ رْظيڂ ًٿْْ  طٔؤٿنِ ٫ن أْٗخء ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ ٳؤهزَطنِ ٫خث٘ش

٫ني أرِ رټَ اٙ حرنظخه ٫خث٘ش ًأٓڄخء اًح ىڂ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٷخځ ٷخثڂ 

حٿ٨يَْس ًٻخڅ ٙ ّو٤ؤه ٌّڃخ أڅ ّؤطِ رْض أرِ رټَ أًٽ حٿنيخٍ ًآهَه ٳڀڄخ ٍآه أرخ رټَ 
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هپ ٫ڀْيڂ حٿزْض ٷخٽ ٕرِ رټ9َ ؿخء ٧يَح ٳٸخٽ9 ڃخ ؿخء رٺ ّخ نزِ حهلل اٙ أڃَ كيع ٳڀڄخ ى

 َأهَؽ ڃن ٫نيٹ ٳٸخٽ9 ٿْْ ٫ڀْٺ ٫ْن انڄخ ىڄخ حرنظِ ٷخٽ9

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أًڅ ٿِ رخٿوًَؽ اٿَ حٿڄيّنش ٳٸخٽ أرٌ رټ9َ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿٜلخرش -

ٷخٽ حٿٜلخرش ٳٸخٽ9 أرٌ رټَ هٌ اكيٍ حٿَحكڀظْن ًىڄخ حٿَحكڀظخڅ حٿڀظخڅ ٻخڅ ٬ّڀٲ أرٌ رټَ 

وًَؽ اًح أًڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫خه أرٌ رټَ اكيٍ حٿَحكڀظْن ٬ّّيىڄخ ٿڀ

 ٳٸخٽ9 هٌىخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخٍٻزيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٷي أهٌطيخ رخٿؼڄن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 ٤خء رن حٿٔخثذ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٫ً

ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أّخځ ًىٌ -

 ڃلَځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 ش ٷخٿض9حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ًى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘

 ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْز٬غ ريخ ًّٸْڂ ٳْنخ كٚٙ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ًى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

ٍ ٳٸْپ ٿو اڅ ٛٴْش رنض كِْ ٷي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحى أڅ ّٜي-

 كخٟض ٳٸخٽ9 انيخ ٿلخرٔظنخ ٳٸخٿٌح9 انيخ ٷي ٣خٳض رخٿزْض ٌّځ حٿنلَ ٷخٽ9 ٳڀظنٴَ اًح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 و ًٓڀڂ ٳْٜڀِ ٳْو.ٻنض أٳَٹ حٿڄنِ ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

انِ ٫َٕٳٺ اًح ٻنض ٯ٠زَ ًاًح ٻنض ٍحْٟش اًح ٯ٠زض ٷڀض ٙ ًٍد ارَحىْڂ ًاًح -

 ٍْٟض ٷڀض ٙ ًٍد ڃلڄي.

٫ن ى٘خځ ٫ن ٍؿپ ڃن ًٿي حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪  - 

 أنيخ ٷخٿض9

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻپ نٔخثٺ ٿيخ ٻنْش ٯَُْ ٷخٽ9 أنض أځ ٫زي حهلل.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ػٚع ٫َ٘ ٍٻ٬ش.-

يػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ُٻَّخ ٫ن حٿ٬زخّ رن ًٍّق ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ڃلڄي رن ح٬ٕٗغ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄظن٪ ڃن ِٗء ڃن ًؿيِ ًىٌ ٛخثڂ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن  - 

 ڃلڄي رن ح٬ٕٗغ ٫ن ٫خث٘ش ٛخٿق حٕٓيُ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ٷخٽ ٫زي حهلل ڃلڄي رن ح٬ٕٗغ ٬ّنِ حرن ٷْْ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ٫زيس رن أرِ ٿزخرش ٫ن  - 

خڅ ىٚٽ ٬ّنِ حرن ّٔخٱ ٫ن ٳًَس رن نٌٳپ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻ

 ّٸٌٽ9

 حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ٫ڄڀض ًڃن َٗ ڃخ ٿڂ أ٫ڄپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ىخًٍڅ ٫ن ريّپ ٫ن ٫زي حهلل حرن ٗٸْٶ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ٳًَف ًٍّلخڅ.-

٫خث٘ش أڅ رََّس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن - 

أطظيخ ًىِ ڃټخطزش ٷي ٻخطزيخ أىڀيخ ٫ڀَ طٔ٪ أًحٵ ٳٸخٿض ٿيخ9 اڅ ٗخء أىڀٺ ٫يىطيخ ٿيڂ ٫يس 

ًحكيس ًٻخڅ حٿٌٙء ٿِ ٳؤطض أىڀيخ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿيڂ ًأرٌح اٙ أڅ ّ٘ظ٣ٌَح حٿٌٙء ٿيڂ 

ْو ٳٌٻَطو ٫خث٘ش ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 حٳ٬ڀِ ٳٴ٬ڀض ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 ًٓڀڂ ٳو٤ذ حٿنخّ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ٷخٽ9

ڃخ رخٽ ٍؿخٽ ّ٘ظ٣ٌَڅ ٣ًَٗخ ٿْٔض ٳِ ٻظخد حهلل ٷخٽ9 ٻپ ١َٗ ٿْْ ٳِ ٻظخد حهلل -

 ٳيٌ رخ٣پ ٻظخد حهلل أكٶ ٣ًَٗو أًػٶ ًحٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن حٿڄ٬نِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 َّٗق

ڃن كيػٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ٷخثڄخ ر٬ي ڃخ أنِٽ ٫ڀْو حٿٴَٷخڅ ٳٚ -

طٜيٷو ڃخ رخٽ ٷخثڄخ ڃنٌ أنِٽ ٫ڀْو حٿٴَٷخڅ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳِ كيّؼو ڃخ رخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڄخ ڃنٌ أنِٽ ٫ڀْو حٿٴَٷخڅ.

ِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٓىس ٻخنض حڃَأس ػز٤ش ػٸْڀش حٓظؤًنض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طيٳ٪ ٷزپ ىٳ٬ظو -

 ڃن ؿڄ٪ ٳؤًڅ ٿيخ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ًىىص أنِ ٻنض حٓظؤًنظو.

نِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓٴَ ًٷي ٓظَص رنڄ٢ ٳْو طڄخػْپ 

 ٷخٿض ٳنلخه ٷخٿض9

ًحطوٌص ڃنو ًٓخىطْن ًٷخٽ ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٣ْزض -

 رْيُ ىخطْن ٫ني اكَحڃو ًكْن ٍڃَ ٷزپ أڅ ًٍِّ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أ٬ٗغ  - 
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٫ن أرْو ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٫ًنيىخ 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ9ٍؿپ ٷخٽ ٳٸخٽ9 ڃن ىٌح ٷخٿض9 أهِ ڃن حٿَٟخ٫ش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل

حن٨ًَح ڃن ط٬ٌَٟڅ ٳبنڄخ حٿَٟخ٫ش ڃن حٿڄـخ٫ش ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن حن٨َڅ ڃخ اهٌحنټن -

 انڄخ حٿَٟخ٫ش ڃن حٿڄـخ٫ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٷخٽ ٷڀض  - 

 ٿ٬خث٘ش أهزَّنِ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ أًٿو ًّٸٌځ آهَه ٳبًح ٷخځ طٌٟؤ ًٛڀَ ڃخ -

ٷ٠َ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو ٳبڅ ٻخڅ رو كخؿش اٿَ أىڀو أطَ أىڀو ًاٙ ڃخٽ اٿَ ٳَحٗو ٳبڅ ٻخڅ 

أطَ أىڀو نخځ ٻيْجظو ٿڂ ّڄْ ڃخء كظَ اًح ٻخڅ ٫ني أًٽ حًٕحڅ ًػذ ًحهلل ڃخ ٷخٿض ٷخځ ًاڅ 

ْو حٿڄخء ًحهلل ڃخ ٷخٿض حٯظٔپ ًاٙ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ػڂ ٛڀَ ٻخڅ ؿنزخ أٳخٝ ٫ڀ

 ٍٻ٬ظْن ػڂ هَؽ اٿَ حٿڄٔـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ حٿڄ٬نِ ٫ن حٿڄٸيحځ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڀْو ًٓڀڂ ٻنض أٻٌڅ كخث٠خ ٳآهٌ حٿ٬َٵ ٳؤط٬َٷو ًأنخ كخث٠خ ٳؤنخًٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫-

َِ ًأَٗد ًأنخ كخثٞ ٳؤنخًٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ْ٪  ٳ٠ْ٪ ٳخه ٫ڀَ ڃٌٟ٪ ٳ

.َِ  ٳخه ٫ڀَ ڃٌٟ٪ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق رن ىخنت  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

 ٻنض أط٬َٵ حٿ٨٬ڂ ًأنخ كخثٞ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫ڄًَ رن  كيػنخ - 

 ٯخٿذ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٙ ّلپ ىځ اڃَة ڃٔڀڂ اٙ ٍؿپ ٷظپ ٳٸظپ أً ٍؿپ ُنَ ر٬ي ڃخ أكٜن أً ٍؿپ حٍطي ر٬ي -

 آٚڃو.

 خ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘شكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػن - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٷزٞ ٻٴن ٳِ ػٚػش أػٌحد ّڄخنْش رْٞ ٻَٓٲ -

 ٿْْ ٳْيخ ٷڄْٚ ًٙ ٫ڄخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ًحٿ٬زخّ  - 

ًٷخٽ أرٌ آلٶ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ  ٫ن ًٍّق ٫ن حٿزيِ ٷخٽ َّٗٺ ٷخٽ حٿ٬زخّ ٫ن ٫خث٘ش

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬خث٘ش9

 نخًٿْنِ حٿوڄَس ٳٸخٿض9 انِ كخثٞ ٷخٽ9 اڅ ك٠ْظٺ ٿْٔض ٳِ ّيٹ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ  - 

 ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو9 كخُځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ
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ًىىص أڅ ٫نيُ ر٬ٞ أٛلخرِ ٷڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ ني٫ٌ ٿٺ أرخ رټَ ٳٔټض ٷڀنخ9 ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل أٙ ني٫ٌ ٿٺ ٫ڄَ ٳٔټض ٷڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ ني٫ٌ ٿٺ ٫ڀْخ ٳٔټض ٷڀنخ9 أٙ 

 ني٫ٌ ٿٺ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ9 رڀَ ٷخٽ9

 ؼڄخڅ ّظَْٰ.أٍٓڀنخ اٿَ ٫ؼڄخڅ ٳـخء ٳوٚ رو ٳـ٬پ ّټڀڄو ًًؿو ٫-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڀِ رن ٛخٿق ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن  - 

ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 َٓٷض ڃونٸظِ ٳي٫ٌص ٫ڀَ ٛخكزيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 ٙ طٔزوِ ٫ڀْو ى٫ْو رٌنزو.-

ْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴ - 

 ٫خث٘ش ًحرن ٫زخّ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أَهَ حٿ٤ٌحٱ ٌّځ حٿنلَ اٿَ حٿڀْپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِنخى  - 

 ٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن ٫خث٘ش

 خثڂ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش ٫ن أڃو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٗز٬نخ ڃن حٌٕٓىّن حٿڄخء ًحٿظڄَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن  - 

زي حٿَكڄن ًحٿڄنٌٍ رن أرِ حٿڄنٌٍ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حٿلَع رن ٫

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٨َ اٿَ حٿٸڄَ ٳٸخٽ9

ٿو أٙ ني٫ٌ ٿٺ ٫ڄَ ٳٔټض ٷڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ ني٫ٌ ٿٺ ٫ڀْخ ٳٔټض ٷڀنخ9 أٙ ني٫ٌ ٿٺ 

 ٫ؼڄخڅ ٷخٽ9 رڀَ ٷخٽ9

 ّظَْٰ. أٍٓڀنخ اٿَ ٫ؼڄخڅ ٳـخء ٳوٚ رو ٳـ٬پ ّټڀڄو ًًؿو ٫ؼڄخڅ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڀِ رن ٛخٿق ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن  - 

ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 َٓٷض ڃونٸظِ ٳي٫ٌص ٫ڀَ ٛخكزيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 ٙ طٔزوِ ٫ڀْو ى٫ْو رٌنزو.-

٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ  - 

 ٫خث٘ش ًحرن ٫زخّ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أَهَ حٿ٤ٌحٱ ٌّځ حٿنلَ اٿَ حٿڀْپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِنخى  - 

 ٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن ٫خث٘ش
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 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٛٴْش ٫ن أڃو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٗز٬نخ ڃن حٌٕٓىّن حٿڄخء ًحٿظڄَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن  - 

ٿَكڄن ًحٿڄنٌٍ رن أرِ حٿڄنٌٍ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حٿلَع رن ٫زي ح

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٨َ اٿَ حٿٸڄَ ٳٸخٽ9

 ّخ ٫خث٘ش حٓظ٬ٌُْ رخهلل ڃن َٗ ىٌح ٳبڅ ىٌح حٿٰخٓٶ اًح ًٷذ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ ڃزخٍٹ ٫ن  - 

 ځ رټَ أهزَطو ٫ن ٫خث٘شّلَْ رن أرِ ٓڀڄش أڅ أ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿڄَأس طٍَ ڃخ َّّزيخ ر٬ي حٿ٤يَ ٷخٽ انڄخ ىٌ -

 ٫َٵ أً ٷخٽ ىٌ ٫ًَٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ ٫ن ّلَْ ٷخٽ  - 

٫خث٘ش أهزَطو أڅ حٿنزِ  كيػنِ أرٌ ٷٚرش أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ْٗزش هخُڅ حٿزْض أهزَه أڅ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣َٷو ًؿ٪ ٳـ٬پ ّ٘ظټِ ًّظٸڀذ ٫ڀَ ٳَحٗو ٳٸخٿض ٿو ٫خث٘ش9 ٿٌ 

 ٳ٬پ ىٌح ر٠٬نخ ٿٌؿيص ٫ڀْو ٳٸخٽ9

اڅ حٿڄئڃنْن ّ٘يى ٫ڀْيڂ ٳبنو ٿْْ ڃن ڃئڃن ّْٜزو نټزش ٌٗٻش ًٙ ًؿ٪ اٙ ٍٳ٪ حهلل -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٫ِ ًؿپ ٿو ريخ ىٍؿش ًك٢ ريخ ٫نو ه٤ْجش أً ٻخٿٌُ ٷخٽ

 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃخ رْن أڅ ّٴَ٭ ڃن ٛٚس حٿ٬٘خء ًىِ حٿظِ -

يس ّٔڀڂ رْن ٻپ ٓـيطْن ًٌّطَ طٔڄٌڅ أً طي٫ٌڅ حٿ٬ظڄش اٿَ حٿٴـَ اكيٍ ٫َ٘س ٓـ

رٌحكيس ًّٔـي ٳِ ٓزلظو رٸيٍ ڃخ ّٸَأ أكيٻڂ هڄْٔن آّش ٷزپ أڅ َّٳ٪ ٍأٓو ٳبًح ٓټض 

حٿڄئًڅ رخًٕٿَ ڃن ٛٚس حٿٜزق ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ػڂ ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن 

 ٳْؤطْو حٿڄئًڅ ٳْوَؽ ڃ٬و.

ٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخ - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔزق ٓزلش حٿ٠لَ ًانِ ٕٓزليخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن  - 

ٚس حٿ٬٘خء ًحص حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظڂ رٜ

 ٿْڀش ٳٸخٽ ٫ڄ9َ ّخ ٌٍٓٽ حهلل نخځ حٿنٔخء ًحٿٜزْخڅ ٳوَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9
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ڃخ ڃن حٿنخّ ڃن أكي ّنظ٨َ ىٌه حٿٜٚس ٯَْٻڂ ٷخٽ ًًحٹ ٷزپ أڅ ّٴٌ٘ح حٗٓٚځ ٳِ -

 حٿنخّ.

د ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخ - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أهزَطو

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظڂ ٿْڀش ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن كټْڂ رن ؿزَْ  - 

 ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٓڀڂ.ڃخ ٍأّض أكيح أٗي ط٬ـْٚ ٿڀ٨يَ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش رن ٫ڀٸڄش ٫ن  - 

ڃلڄي رن َّْٓن ٷخٽ نزجض ٫ن ُٳَس أځ ٫زي حهلل رن أًّنش ٷخٿض9 ٻنخ ن٤ٌٱ ڃ٪ ٫خث٘ش 

رخٿزْض ٳؤطخىخ ر٬ٞ أىڀيخ ٳٸخٽ انٺ ٷي ٫َٳض ٳَُْٰ ػْخرٺ ٳ٬ٌٟض ػٌرخ ٻخڅ ٫ڀْيخ 

 َِ ڃٜڀزخ ٳٸخٿض9ٳ٬َٟض ٫ڀْيخ؟؟ رَىح ٫ڀ

 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍآه ٳِ ػٌد ٷ٠زو ٷخٿض9 ٳڀڂ طڀزٔو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫ټَڃش رن هخٿي ٫ن أرِ  - 

رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٷخٽ انِ ٫ٕڀڂ حٿنخّ ريٌح حٿليّغ ٷخٽ رڀٮ ڃًَحڅ أڅ أرخ 

 َس ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂىَّ

أنو اًح أىٍٻو حٿٜزق ًىٌ ؿنذ ٳٚ ٌّٜڃن ٌّڃجٌ ٳؤٍٓپ اٿَ ٫خث٘ش ّٔؤٿيخ ٫ن ًحٹ -

ٳخن٤ڀٸض ڃ٬و ٳٔؤٿيخ ٳٸخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ 

ٿٶ أرخ ىََّس ٳليػو ٳٸخٽ انو ٿـخٍُ حكظٚځ ػڂ ٌّٜځ ٳَؿ٪ اٿَ ڃًَحڅ ٳليػو ٳٸخٽ9 ح

ًانِ ٕٻَه أڅ حٓظٸزڀو رڄخ ّټَه ٳٸخٽ أ٫ِځ ٫ڀْٺ ٿظڀٸْنو ٷخٽ ٳڀٸْو ٳٸخٽ9 ّخ أرخ ىََّس ًحهلل 

اڅ ٻنض ٕٻَه أڅ حٓظٸزڀٺ رڄخ طټَه ًٿټن حٕڃَْ ٫ِځ ٫ڀِ ٷخٽ ٳليػظو ٳٸخٽ كيػنْو 

 حٿٴ٠پ.

نخ أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤ - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

َّځ حٿڄٜش ًٙ حٿڄٜظخڅ.-  ٙ طل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن  - 

 هڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

 َآڅ.ٻخڅ هڀٸو حٿٸ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ  - 

 ٷڀض ٿ٬خث٘ش9 أُ أڃو

أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ ًىٌ ؿنذ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٿڂ ّټن ّنخځ كظَ ّٰٔپ -

 ٳَؿو ًّظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.
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أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ - 

ًڃًَٔٵ ٷخٽ أطْنخ ٫خث٘ش ٿنٔؤٿيخ ٫ن حٿڄزخَٗس ٿڀٜخثڂ ٳخٓظلْنخ ٳٸڄنخ ٷزپ أڅ نٔؤٿيخ 

ٳڄْ٘نخ ٙ أىٍُ ٻڂ ػڂ ٷڀنخ ؿجنخ ٿنٔؤٿيخ ٫ن كخؿش ػڂ نَؿ٪ ٷزپ أڅ نٔؤٿيخ ٳَؿ٬نخ ٳٸڀنخ ّخ 

9 ڃخ ىٌ ٓٚ ٫ڄخ ريح ٿټڄخ ٷڀنخ أځ حٿڄئڃنْن انخ ؿجنخ ٿنٔؤٿٺ ٫ن ِٗء ٳخٓظلْنخ ٳٸڄنخ ٳٸخٿض

 أٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٿض9

 ٷي ٻخڅ ّٴ٬پ ًٿٺ ًٿټنو ٻخڅ أڃڀٺ ٍٗرو ڃنټڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ ٷڀض  - 

 ٿ٬خث٘ش9

ٯٔڀو ڃن حٿـنخرش ٷخٽ ٳي٫ض ربنخء ڃخ ٻخڅ ّٸ٠ِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 كٍِطو ٛخ٫خ رٜخ٫ټڂ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ ّٸٌٽ ٷخٿض  - 

 ٫خث٘ش9

 ٣ْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلڀو ًٿلَڃو.-

ٸخٓڂ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ - 

 ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬غ رخٿييُ ٳؤٳظپ ٷٚثيىخ رْيُ ػڂ ٙ ّڄٔٺ ٫ن -

 ِٗء ٙ ّڄٔٺ ٫ن ِٗء ٙ ّڄٔٺ ٫نو حٿلٚٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ9  - 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ ّٜڀِ أٍر٬خ ٷزپ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓ

حٿ٨يَ ًػنظْن ر٬يىخ ًػنظْن ٷزپ حٿ٬َٜ ًػنظْن ر٬ي حٿڄَٰد ًػنظْن ر٬ي حٿ٬٘خء ػڂ ّٜڀِ 

ڃن حٿڀْپ ط٬ٔخ ٷڀض أٷخثڄخ أً ٷخ٫يح ٷخٿض9 ّٜڀِ ٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخثڄخ ًٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخ٫يح ٷڀض 

اًح ٻخڅ ٷخ٫يح ٷخٿض9 اًح ٷَأ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٻْٲ ٻخڅ ّٜن٪ اًح ٻخڅ ٷخثڄخ ًٻْٲ ٻخڅ ّٜن٪ 

 ٷخثڄخ ًاًح ٷَأ ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٷخ٫يح ًٍٻ٬ظْن ٷزپ ٛٚس حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش  - 

خ٬ّٺ ٙرن أرِ حٿٔخثذ ٷخٙ أىپ حٿڄينْش9 ػٚػخ ٿظزخ٬ّنِ أً ٕنخؿِنٺ ٳٸخٽ9 ڃخ ىن رپ أنخ أر

 ّخ أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9 حؿظنذ حٿٔـ٪ ڃن حٿي٫خء

ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٻخنٌح ٙ ّٴ٬ڀٌڅ ًٿٺ ًٷخٽ آڄخ٫ْپ ڃَس -

ٳٸخٿض9 انِ ٫ييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ًىڂ ٙ ّٴ٬ڀٌڅ ًحٹ ًٷٚ 

ػخ ٳٚ طڄپ حٿنخّ ىٌح حٿټظخد ٫ڀَ حٿنخّ ٳِ ٻپ ؿڄ٬ش ڃَس ٳبڅ أرْض ٳؼنظْن ٳبڅ أرْض ٳؼٚ

ًٙ أٿٸْنٺ طؤطِ حٿٸٌځ ًىڂ ٳِ كيّغ ڃن كيّؼيڂ ٳظٸ٤٪ ٫ڀْيڂ كيّؼيڂ ًٿټن حطَٻيڂ ٳبًح 

 ؿَإًٹ ٫ڀْو ًأڃًَٹ رو ٳليػيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن هخٿي ٷخٽ كيػنِ ٍؿپ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش  - 
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ّٸٌٽ ٳِ ٓـٌى حٿٸَآڅ رخٿڀْپ ّٸٌٿو ٳِ  ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ

 حٿٔـيس ڃَحٍح9

 ٓـي ًؿيِ ٿڀٌُ هڀٸو ًٗٶ ٓڄ٬و ًرَٜه رلٌٿو ًٷٌطو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ رَى رن ٓنخڅ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ڃٌَٓ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ْو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿؼٌد حٿٌُ ّـخڃ٪ ٳ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ ٷڀض ٿڀٸخٓڂ  - 

رن ڃلڄي حڃَأس أرِ أ٬ٍٟض ؿخٍّش ڃن ٫َٝ حٿنخّ رڀزن أهٌُ أٳظٍَ أنِ أطًِؿيخ 

ٳٸخٽ9 ٙ أرٌٹ أرٌىخ ٷخٽ ػڂ كيع كيّغ أرِ حٿٸ٬ْْ ٳٸخٽ اڅ أرخ حٿٸ٬ْْ أطَ ٫خث٘ش 

ٳڀڄخ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ  ّٔظؤًڅ ٫ڀْيخ ٳڀڂ طؤًڅ ٿو

َِ ٳڀڂ آًڅ ٿو ٳٸخٽ9  أرخ حٿٸ٬ْْ ؿخء ّٔظؤًڅ ٫ڀ

ىٌ ٫ڄٺ ٳڀْيهپ ٫ڀْٺ ٳٸڀض انڄخ أ٬ٍٟظنِ حٿڄَأس ًٿڂ ٬َّٟنِ حٿَؿپ ٳٸخٽ ىٌ ٫ڄٺ -

 ٳڀْيهپ ٫ڀْٺ.

ء ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي حٿلٌح - 

 ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٻخڅ ٷْخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ ٛٚس حٿٴـَ ٷيٍ ڃخ ّٸَأ -

 ٳخطلش حٿټظخد.

 ح ؿَإًٹ ٫ڀْو ًأڃًَٹ رو ٳليػيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن هخٿي ٷخٽ كيػنِ ٍؿپ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش  - 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٓـٌى حٿٸَآڅ رخٿڀْپ ّٸٌٿو ٳِ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛ

 حٿٔـيس ڃَحٍح9

 ٓـي ًؿيِ ٿڀٌُ هڀٸو ًٗٶ ٓڄ٬و ًرَٜه رلٌٿو ًٷٌطو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ رَى رن ٓنخڅ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ڃٌَٓ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٳِ حٿؼٌد حٿٌُ ّـخڃ٪ ٳْو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ ٷڀض ٿڀٸخٓڂ  - 

رن ڃلڄي حڃَأس أرِ أ٬ٍٟض ؿخٍّش ڃن ٫َٝ حٿنخّ رڀزن أهٌُ أٳظٍَ أنِ أطًِؿيخ 

ٳٸخٽ9 ٙ أرٌٹ أرٌىخ ٷخٽ ػڂ كيع كيّغ أرِ حٿٸ٬ْْ ٳٸخٽ اڅ أرخ حٿٸ٬ْْ أطَ ٫خث٘ش 

ؤًڅ ٫ڀْيخ ٳڀڂ طؤًڅ ٿو ٳڀڄخ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ّٔظ

َِ ٳڀڂ آًڅ ٿو ٳٸخٽ9  أرخ حٿٸ٬ْْ ؿخء ّٔظؤًڅ ٫ڀ

ىٌ ٫ڄٺ ٳڀْيهپ ٫ڀْٺ ٳٸڀض انڄخ أ٬ٍٟظنِ حٿڄَأس ًٿڂ ٬َّٟنِ حٿَؿپ ٳٸخٽ ىٌ ٫ڄٺ -

 ٳڀْيهپ ٫ڀْٺ.
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ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 

 ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٻخڅ ٷْخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ ٛٚس حٿٴـَ ٷيٍ ڃخ ّٸَأ -

 ٳخطلش حٿټظخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنِ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن  - 

ْنخ آٽ أرِ رټَ رٸخثڄش ٗخس ٿْٚ ٳؤڃٔٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ىٚٽ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ر٬غ اٿ

٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷ٬٤ض أً أڃٔټض ًٷ٤٪ ٳٸخٽ حٿٌُ طليػو9 أ٫ڀَ ٯَْ ڃٜزخف ٳٸخٿض9 ٿٌ ٻخڅ 

 ٫نينخ ڃٜزخف ٕطيڃنخ رو

انو ٻخڅ ٿْؤطِ ٫ڀَ آٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘يَ ڃخ ّوظزًِڅ هزِح ًٙ ٤ّزوٌڅ -

 ٷيٍح.

 كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿٌٿْي رن أرِ ى٘خځ ٫ن أرِ رټَ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ًىٌ ٷخ٫ي ٳبًح أٍحى أڅ َّٻ٪ ٷخځ ٷيٍ ڃخ ّٸَأ -

 انٔخڅ أٍر٬ْن آّش.

خ أٌّد ٫ن نخٳ٪ أڅ حڃَأس ىهڀض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤن - 

 ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳبًح ٍڃق ڃنٌٜد ٳٸڀض9 ڃخ ىٌح حٿَڃق

ٳٸخٿض9 نٸظپ رو حًُٕح٭ ػڂ كيػض ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ارَحىْڂ ٿڄخ -

 أٿٸِ ٳِ حٿنخٍ ؿ٬ڀض حٿيًحد ٻڀيخ ط٤ٴت ٫نو اٙ حٿٌُ٭ ٳبنو ؿ٬پ ّنٴويخ ٫ڀْو.

خ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤنخ ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اًح ريٿض حٍٕٝ ٯَْ حٍٕٝ ًحٿٔڄٌحص ًرًَُح هلل حٿٌحكي حٿٸيخٍ 

 أّن حٿنخّ ٌّڃجٌ ٷخٽ9

 حٿنخّ ٌّڃجٌ ٫ڀَ حٿَٜح١.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ًِّّي حٿڄ٬نِ ٷخٽ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن ٫زي - 

 حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9

أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ حٿٌٍٔ ٷخٿض9 حٿڄٴٜپ ٷڀض أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷخ٫يح ٷخٿض9 ن٬ڂ ر٬ي ڃخ ك٤ڄو حٿنخّ ٷڀض أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ ٷخٿض9 ٙ اٙ أڅ ّـِء ڃن ڃْٰزو ٷڀض أٻخڅ ٍٓ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ ٗيَح ٌٍٓ ٍڃ٠خڅ ٷخٿض9 ٙ ًحهلل اڅ ٛخځ ٗيَح طخڃخ ٌٍٓ 

ٍڃ٠خڅ ًٙ أٳ٤َه ٻڀو كظَ ٌّٜځ ڃنو ْٗجخ ٷڀض أُ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٻخڅ أكذ اٿْو ٷخٿض9 أرٌ رټَ ٷڀض ػڂ ڃن ٷخٿض9 ػڂ ٫ڄَ ٷڀض ػڂ ڃن ٷخٿض9 أرٌ ٫زْيس 

 ي ٷڀض ػڂ ڃن ٷخٽ ٳٔټظض.رن حٿـَحف ٷخٽ ِّّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي ٷخٽ ًٻًَح ٫ني أرِ ٷٚرش  - 
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 هًَؽ حٿنٔخء ٳِ حٿ٬ْي ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

 ٻخنض حٿټ٬خد طوَؽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هيٍىخ.-

ٔن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿل - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن أكذ ٿٸخء حهلل أكذ حهلل ٿٸخءه ًڃن ٻَه ٿٸخء حهلل ٫ِ ًؿپ ٻَه حهلل ٿٸخءه ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 -

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻَحىْش ٿٸخء حهلل أڅ ّټَه حٿڄٌص ٳٌحهلل انخ ٿنټَىو ٳٸخٽ9 ٙ ٿْْ رٌحٹ ًٿټن 

َؽ ٿو ٫ڄخ رْن ّيّو ڃن ػٌحد حهلل ٫ِ ًؿپ حٿڄئڃن اًح ٷ٠َ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷز٠و ٳ

ًٻَحڃظو ٳْڄٌص ًىٌ ّلذ ٿٸخء حهلل ٫ِ ًؿپ ًحهلل ّلذ ٿٸخءه ًاڅ حٿټخٳَ ًحٿڄنخٳٶ اًح 

ٷ٠َ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷز٠و ٳَؽ ٿو ٫ڄخ رْن ّيّو ڃن ٫ٌحد حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌحنو ٳْڄٌص 

 كْن ّڄٌص ًىٌ ّټَه ٿٸخء حهلل ًحهلل ّټَه ٿٸخءه.

كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ّي٩ كخؿش ٿو اٿَ حڃَأطو كظَ -

 َّؿ٪ حٿلخؽ.

ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ً - 

كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٛٴْش رنض حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طٸزپ ٛٚس كخثٞ اٙ روڄخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن  - 

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن ٛٴْش رنض حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿ

 ٙ ّٸزپ حهلل ٛٚس كخثٞ اٙ روڄخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أڃْش أنيخ ٓؤٿض  - 

٫خث٘ش ٫ن ىٌه حّٓش اڅ طزيًح ڃخ ٳِ أنٴٔټڂ أً طوٴٌه ّلخٓزټڂ رو حهلل ٫ًن ىٌه حّٓش ڃن 

نِ ٫نيڄخ أكي ڃنٌ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڄپ ٌٓأ ّـِ رو ٳٸخٿض9 ڃخ ٓؤٿ

 ٫نيڄخ ٳٸخٽ9

ّخ ٫خث٘ش ىٌه ڃظخر٬ش حهلل ٫ِ ًؿپ حٿ٬زي رڄخ ّْٜزو ڃن حٿلڄش ًحٿنټزش ًحٿٌ٘ٻش كظَ -

حٿز٠خ٫ش ٬٠ّيخ ٳِ ٻڄو ٳْٴٸيىخ ٳْٴ٩ِ ٿيخ ٳْـيىخ ٳِ ٟزنو كظَ أڅ حٿڄئڃن ٿْوَؽ ڃن 

 ًنٌرو ٻڄخ ّوَؽ حٿظزَ حٕكڄَ ڃن حٿټَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس  - 

 ٫ن ٛٴْش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّٰظٔپ رخٿٜخ٩ ًّظٌٟؤ رخٿڄي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن  - 
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ن أرِ حٿٜڀض ٷخٽ ًٻًَح ٫ني ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٍكڄو حهلل حٓظٸزخٽ حٿٸزڀش هخٿي ر

رخٿٴًَؽ ٳٸخٽ ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ًٻًَح ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 

 ٷٌڃخ ّټَىٌڅ ًٿٺ ٷخٽ ٳٸخٽ9

 ٷي ٳ٬ڀٌىخ كٌٿٌح ڃٸ٬يطِ نلٌ حٿٸزڀش.-

ڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ك - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل  ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿزْنخ رخٿلؾ كظَ اًح ٻنخ رَٔٱ ك٠ض ٳيهپ ٫ڀ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أرټِ ٳٸخٽ9 ڃخ ّزټْٺ ّخ ٫خث٘ش ٷڀض9 ك٠ض ٿْظنِ ٿڂ أٻن 

 كــض ٷخٽ9

ټِ حٿڄنخٓٺ ٻڀيخ ٯَْ أڅ ٓزلخڅ حهلل انڄخ ًحٹ ِٗء ٻظزو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ رنخص آىځ أنٔ-

ٙ ط٤ٌٳِ رخٿزْض ٷخٿض9 ٳڀڄخ ىهڀنخ ڃټش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٗخء أڅ 

ّـ٬ڀيخ ٫ڄَس ٳڀْـ٬ڀيخ ٫ڄَس اٙ ڃن ٻخڅ ڃ٬و حٿييُ ٷخٿض9 ًًرق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نٔخثو حٿزٸَ ٌّځ حٿنلَ ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀش حٿز٤لخء ٣يَص ٳٸخٿض9 ٷڀض ّخ

ٌٍٓٽ حهلل أطَؿ٪ ٌٛحكزِ رلـش ٫ًڄَس ًأٍؿ٪ أنخ رلـش ٳؤڃَ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ 

 رټَ ٳٌىذ رِ اٿَ حٿظن٬ْڂ ٳڀزْض ر٬ڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ّ ٫ٌحرخ ٌّځ حٿٸْخڃش حٿٌّن ٠ّخىٌڅ حهلل ٫ِ ًؿپ روڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ.اڅ ڃن أٗي حٿنخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن  - 

٫خث٘ش أنيخ ؿ٬ڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَىس ڃن ٌٛٱ ٌٓىحء ٳڀزٔيخ ٳڀڄخ ٫َٵ 

 ٳٌؿي ٍّق حٿٌٜٱ ٳٸٌٳيخ ٷخٽ9

 ًٻخڅ ٬ّـزو حٿَّق حٿ٤ْزش. ًأكٔزو ٷخٽ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٫ڄَحڅ  - 

حٿـٌنِ ٫ن ِّّي رن رخرنٌّ ٷخٽ ًىزض أنخ ًٛخكذ ٿِ اٿَ ٫خث٘ش ٳخٓظؤًنخ ٫ڀْيخ ٳؤٿٸض 

٬َحٹ ٷخٿض9 ٿنخ ًٓخىس ًؿٌرض اٿْيخ حٿلـخد ٳٸخٽ ٛخكزِ ّخ أځ حٿڄئڃنْن ڃخ طٸٌٿْن ٳِ حٿ

ًڃخ حٿ٬َحٹ ًَٟرض ڃنټذ ٛخكزِ ٳٸخٿض9 ڃو آًّض أهخٹ ػڂ ٷخٿض9 ڃخ حٿ٬َحٹ حٿڄلْٞ 

 ٷٌٿٌح ڃخ ٷخٽ حهلل حٿڄلْٞ ػڂ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٗلنِ ًّنخٽ ڃن ٍأِٓ ًرْنِ ًرْنو ػٌد ًأنخ -

ڃڄخ ّڀٸِ حٿټڀڄش ّنٴ٪ كخثٞ ػڂ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ڃَ رزخرِ 

حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ٳڄَ ًحص ٌّځ ٳڀڂ ّٸپ ْٗجخ ػڂ ڃَ أ٠ّخ ٳڀڂ ّٸپ ْٗجخ ڃَطْن أً ػٚػخ ٷڀض 

ّخ ؿخٍّش ٬ِٟ ٿِ ًٓخىس ٫ڀَ حٿزخد ٫ًٜزض ٍأِٓ ٳڄَ رِ ٳٸخٽ9 ّخ ٫خث٘ش ڃخ ٗؤنٺ 

ِ ٳٸڀض أٗظټِ ٍأِٓ ٳٸخٽ9 أنخ ًح ٍأٓخه ٳٌىذ ٳڀڂ ّڀزغ اٙ َّْٔح كظَ ؿِء رو ڃلڄٌٙ ٳ

َِ ًر٬غ اٿَ حٿنٔخء ٳٸخٽ9 انِ ٷي حٗظټْض ًانِ ٙ أٓظ٤ْ٪ أڅ أىًٍ رْنټن  ٻٔخء ٳيهپ ٫ڀ
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ٳخثٌڅ ٿِ ٳٖٻن ٫ني ٫خث٘ش أً ٛٴْش ًٿڂ أڃَٝ أكيح ٷزڀو ٳزْنڄخ ٍأٓو ًحص ٌّځ ٫ڀَ 

ڃنټزِ اً ڃخٽ ٍأٓو نلٌ ٍأِٓ ٳ٨ننض أنو َّّي ڃن ٍأِٓ كخؿش ٳوَؿض ڃن ٳْو ن٤ٴش 

ُ ٳخٷ٬َ٘ ٿيخ ؿڀيُ ٳ٨ننض أنو ٯِ٘ ٫ڀْو ٳٔـْظو ػٌرخ رخٍىس ٳٌٷ٬ض ٫ڀَ ػَٰس نلَ

ٳـخء ٫ڄَ ًحٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٳخٓظؤًنخ ٳؤًنض ٿيڄخ ًؿٌرض اٿِ حٿلـخد ٳن٨َ ٫ڄَ اٿْو 

ٳٸخٽ9 ًحٯْ٘خه ڃخ أٗي ٯِ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخڃخ ٳڀڄخ ىنٌح ڃن حٿزخد 

ٓڀڂ ٷخٽ ٻٌرض رپ أنض ٍؿپ ٷخٽ حٿڄَْٰس9 ّخ ٫ڄَ ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

نلٌٓٺ ٳظنش اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄٌص كظَ ّٴنِ حهلل ٫ِ ًؿپ 

حٿڄنخٳٸْن ػڂ ؿخء أرٌ رټَ ٳَٳ٬ض حٿلـخد ٳن٨َ اٿْو ٳٸخٽ9 انخ هلل ًانخ اٿْو ٿَحؿ٬ٌڅ ڃخص 

ٽ9 ًحنزْخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أطخه ڃن ٷزپ ٍأٓو ٳليٍ ٳخه ًٷًزپ ؿزيظو ػڂ ٷخ

ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ػڂ كيٍ ٳخه ًٷَزپ ؿزيظو ػڂ ٷخٽ ًحٛٴْخه ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ًكيٍ ٳخه ًٷَزپ ؿزيظو 

ًٷخٽ9 ًحهڀْٚه ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؽ اٿَ حٿڄٔـي ٫ًڄَ ّو٤ذ 

حٿنخّ ًّظټڀڂ ًّٸٌٽ9 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄٌص كظَ ّٴنِ حهلل ٫ِ ًؿپ 

ٳٸْن ٳظټڀڂ أرٌ رټَ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ انٺ ڃْض حٿڄنخ

ًانيڂ ڃْظٌڅ كظَ ٳَ٭ ڃن حّٓش ًڃخ ڃلڄي اٙ ٌٍٓٽ ٷي هڀض ڃن ٷزڀو حٿَٓپ أٳبڅ ڃخص 

أً ٷظپ حنٸڀزظڂ ٫ڀَ أ٫ٸخرټڂ كظَ ٳَ٭ ڃن حّٓش ٳڄن ٻخڅ ٬ّزي حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبڅ حهلل كِ 

ڃلڄيح ٷي ڃخص ٳٸخٽ ٫ڄ9َ ًانيخ ٿٴِ ٻظخد حهلل ڃخ ٬َٗص أنيخ  ًڃن ٻخڅ ٬ّزي ڃلڄيح ٳبڅ

ٳِ ٻظخد حهلل ػڂ ٷخٽ ٫ڄ9َ ّخ أّيخ حٿنخّ ىٌح أرٌ رټَ ًىٌ ًً ْٗزش حٿڄٔڀڄْن ٳزخ٬ٌّه 

 ٳزخ٬ٌّه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٻؼَْ  - 

 ٫ن أرِ ٫ْخٝ ٫ن ٫خث٘ش

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ًڀْو ڃ١َ ڃن ٌٛٱ ٫ڀْو ر٠٬و ٫ًڀْيخ أڅ ٍٓ-

 ر٠٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ىََّس أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

َنْن ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٟلَ حٗظٍَ ٻزْ٘ن ٨٫ْڄْن ٓڄْنْن أٷ-

أڃڀلْن ڃٌؿٌأّن ٷخٽ ٳٌْرق أكيىڄخ ٫ن أڃظو ڃڄن أٷَ رخٿظٌكْي ًٗيي ٿو رخٿزٚ٭ ًٌّرق 

 حٓهَ ٫ن ڃلڄي ًآٽ ڃلڄي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن كټْڂ رن ؿزَْ  - 

 ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ًٓڀڂ اٿَ ِٗء أ٩َٓ ڃنو اٿَ ٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ  ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ًٙ اٿَ ٯنْڄش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٫ن َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ  - 
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 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 اڅ أ٣ْذ ڃخ أٻپ حٿَؿپ ڃن ٻٔزو ًاڅ ًٿيه ڃن ٻٔزو.-

كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ حرن ٌّٓٲ ٫ن َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن ٫ڄظو ٫ن ٫خث٘ش

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن ٫ڄًَ  - 

 رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٫ن َّٗٺ ٫ن آڄخ٫ْپ حٿٔيُ ٫ن حٿزيِ  - 

 ڃٌٿَ حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ًٷخٽ أٌٓى رن ٫خڃَ ٫ن ٫ڄًَ رن -

ًًحٹ أڅ حرنو ٫زي ڃْڄٌڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ أٌٓى ًٷخٽ ڃَس حٿٔيُ أً ُّخى رن ٫ٚٷش 

 حٿَكڄن ٷخٽ ٿو ٳِ حٿزْض أنيڂ ٌّٻًَنو ٫نٺ ٫ن حٿٔيُ ٳٸخٽ حٿٔيُ أً ُّخى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٫ن َّٗٺ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ  - 

٫ن ڃـخىي ٫ن ڃٌٿَ ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 

 ٷخٽ9

 ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚس حٿٸخثڂ.ٛٚس حٿٸخ٫ي -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن  - 

 ڃـخىي ٫ن ڃٌٙس حٿٔخثذ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٛٚس حٿٸخ٫ي ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚس حٿٸخثڂ.-

٫خڃَ ٫ن َّٗٺ ٫ن ارَحىْڂ ًٿْغ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن  - 

 ڃـخىي ٫ن ڃٌٙس حٿٔخثذ ٫ن ٫خث٘ش ٍٳ٬ظو ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٛٚس حٿٸخ٫ي ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚس حٿٸخثڂ ٯَْ ڃظَر٪.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ ٫ُڂ ٤٫خء أنو ٓڄ٪ ٫زْي  - 

ض ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طوزَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ رن ٫ڄَْ ّوزَ ٷخٽ ٓڄ٬

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڄټغ ٫ني ُّنذ رنض ؿلٖ ًَّ٘د ٫نيىخ ٫ٔٚ ٳظٌحْٛض أنخ 

ًكٴٜش أڅ أّظنخ   ڃخ ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀظٸپ انِ أؿي ڃنٺ ٍّق ڃٰخٳَْ 

 أٻڀض ڃٰخٳَْ ٳيهپ ٫ڀَ اكيحىڄخ ٳٸخٿض ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ9

َرض ٫ٔٚ ٫ني ُّنذ رنض ؿلٖ ًٿن أ٫ٌى ٿو ٳنِٿض ِٿَڂ طلَځ ڃخ أكپ حهلل ٿٺ اڅ رپ ٗ-

 طظٌرخ ٿ٬خث٘ش ًكٴٜش ًاً أَٓ حٿنزِ اٿَ ر٬ٞ أًُحؿو ٿٸٌٿو رپ َٗرض ٫ٔٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9
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َؽ اٿَ ٛٚس حٿٴـَ ًٍأٓو ّٸ٤َ ڃن ٯٔپ حٿـنخرش ػڂ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو-

 ّظڂ ٌٛڃو ًٿٺ حٿٌْځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ أٳڀق ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ًٷ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ر٬ٞ نٔخثو ػڂ نخځ ًىٌ ؿنذ كظَ أٛزق ػڂ -

 حٯظٔپ ًٛخځ ٌّڃو.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل ٍؿپ كيػنخ ٫ - 

ڃن ٷَّٖ أنو ٓڄ٪ ڃلڄي رن ٷْْ رن ڃوَڃش رن حٿڄ٤ڀذ أنو ٷخٽ ٌّڃخ9 أٙ أكيػټڂ ٫نِ 

 ٫ًن أڃِ ٳ٨ننخ أنو َّّي أڃو حٿظِ ًٿيطو ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ڀَ ٷخٽ ٷخٿض9 ٿڄخ ٻخنض ٿْڀظِ أٙ أكيػټڂ ٫نِ ٫ًن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ر-

حٿظِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ ٫نيُ حنٸڀذ ٳٌٟ٪ ٍىحءه ًهڀ٪ ن٬ڀْو ٳ٬ٌٟيڄخ ٫ني 

ٍؿڀْو ًر٢ٔ ٣َٱ اُحٍه ٫ڀَ ٳَحٗو ٳخ٤ٟـ٪ ٳڀڂ ّڀزغ اٙ ٍّؼڄخ ٧ن أنِ ٷي ٍٷيص 

ٳؤهٌ ٍىحءه ًٍّيح ًحنظ٬پ ًٍّيح ًٳظق حٿزخد ٳوَؽ ػڂ أؿخٳو ًٍّيح ٳـ٬ڀض ى٫ٍِ ٳِ 

أِٓ ًحهظڄَص ًطٸن٬ض اُحٍُ ػڂ حن٤ڀٸض ٫ڀَ أػَه كظَ ؿخء حٿزٸْ٪ ٳٸخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ٍ

ػڂ ٍٳ٪ ّيّو ػٚع ڃَحص ػڂ حنلَٱ ٳخنلَٳض ٳؤ٩َٓ ٳؤ٫َٓض ٳيًَٽ ٳيًَٿض ٳؤك٠َ 

ٳؤك٠َص ٳٔزٸظو ٳيهڀض ٳڀْْ اٙ أڅ ح٤ٟـ٬ض ٳيهپ ٳٸخٽ9 ڃخ ٿٺ ّخ ٫خثٖ كْ٘خء 

ٽ9 ٿظوزَننِ أً ٿْوزَنِ حٿڀ٤ْٲ حٿوزَْ ٷخٿض9 ٍحثزش ٷخٿض9 ٷڀض ٙ ِٗء ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخ

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ أنض ًأڃِ ٳؤهزَطو ٷخٽ9 ٳؤنض حٿٌٔحى حٿٌُ ٍأّظو أڃخڃِ ٷڀض9 ن٬ڂ 

ٳڀيِنِ ٳِ ٧يَُ ٿيِس ٳؤًؿ٬ظنِ ًٷخٽ9 أ٧ننض أڅ ّلْٲ ٫ڀْٺ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٿض9 ڃيڄخ 

طخنِ كْن ٍأّض ٳنخىحنِ ٳؤهٴخه ّټظڂ حٿنخّ ٬ّڀڄو حهلل ٷخٽ9 ن٬ڂ ٳبڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أ

ڃنٺ ٳؤؿزظو هٴْظو ڃنٺ ًٿڂ ّټن ّيهپ ٫ڀْٺ ًٷي ٬ًٟض ػْخرٺ ٧ًننض أنٺ ٷي ٍٷيص 

ٳټَىض أڅ أًٷ٨ٺ ًهْ٘ض أڅ طٔظٌكِ٘ ٳٸخٽ9 اڅ ٍرٺ ؿپ ٫ًِ ّؤڃَٹ أڅ طؤطِ أىپ 

حٿزٸْ٪ ٳظٔظٰٴَ ٿيڂ ٷخٿض9 ٳټْٲ أٷٌٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ9 ٷٌٿِ حٿٔٚځ ٫ڀَ أىپ حٿيّخٍ ڃن 

 ٿڄئڃنْن ًحٿڄٔڀڄْن ًَّكڂ حهلل حٿڄٔظٸيڃْن ڃنخ ًحٿڄٔظؤهَّن ًانخ اڅ ٗخء حهلل ٿٚكٸٌڅ.ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 

 أرِ رټَ رن آلٶ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ًَس ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش حٗظټَ أٛلخرو ًحٗظټَ أرٌ رټَ ٫ًخڃَ ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

رن ٳيَْس ڃٌٿَ أرِ رټَ ًرٚٽ ٳخٓظؤًنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خث٘ش ٳِ 

 ٫ْخىطيڂ ٳؤًڅ ٿيخ ٳٸخٿض9 ٕرِ رټَ ٻْٲ طـيٹ ٳٸخٽ9

 ٻپ حڃَة ڃٜزق ٳِ أىڀو * ًحٿڄٌص أىنَ ڃن َٗحٹ ن٬ڀو

 ًٓؤٿض ٫خڃَ ٳٸخٽ9

 ٷزپ ًًٷو * اڅ حٿـزخڅ كظٴو ڃن ٳٌٷوًؿيص حٿڄٌص 
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 ًٓؤٿض رٚٽ ٳٸخٽ9

 أٙ ٿْض ٬َُٗ ىپ أرْظن ٿْڀش * رٴؾ ًكٌٿِ أًهَ ًؿڀْپ

 ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رٸٌٿيڂ ٳن٨َ اٿَ حٿٔڄخء ػڂ ٷخٽ9

حٿڀيڂ كزذ اٿْنخ حٿڄيّنش ٻڄخ كززض اٿْنخ ڃټش ًأٗي ًرخٍٹ ٿنخ ٳِ ٛخ٫يخ ًڃيىخ ًحنٸپ -

 رخثيخ اٿَ ڃي٬ْش ًىِ حٿـلٴش ٻڄخ ٫ُڄٌح.ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

 ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش ٫ن أرِ ٓڀڄش أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٻپ ٿْڀش ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش طٔ٪ ٷخثڄخ ًٍٻ٬ظْن -

 ڂ ّڄيپ كظَ ّئًڅ رخًٕٿَ ڃن حٿٜزق ٳَْٻ٪ ٍٻ٬ظْن.ًىٌ ؿخٿْ ػ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

 ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٫ن ٫ًَس أڅ ٫خث٘ش أهزَطو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ػٚع ٫َ٘ ٍٻ٬ش رخٿڀْپ ڃ٪ ٍٻ٬ظِ -

 حٿٴـَ.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن كيػنخ ٫ - 

ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أڅ أځ كزْزش ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٫ن حٿيځ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9

ٷي ٍأّض ڃَٻنيخ ڃٔنخ ىڃخ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حڃټؼِ ٷيٍ ڃخ ٻخنض -

 ٔٺ ك٠ْظٺ ػڂ حٯظٔڀِ ًٛڀِ.طلز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٷْْ رن ًىذ ٫ن ْٗن  - 

 ڃن رنِ َٓحس ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٳٸڀض9

أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أؿنذ ّٰٔپ ٍأٓو رٰٔپ ّـظِة رٌٿٺ أځ ّٴْٞ -

 حٿڄخء ٫ڀَ ٍأٓو ٷخٿض9 رپ ّٴْٞ حٿڄخء ٫ڀَ ٍأٓو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن حٿ٬زخّ رن ًٍّق ٫ن  - 

حٿزيِ ٫ن ٫خث٘ش أڅ أٓخڃش رن ُّي ٫ؼَ رؤٓټٴش أً ٫ظزش حٿزخد ٳ٘ؾ ٳِ ؿزيظو ٳٸخٽ ٿِ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

٫ڀْو أڃ٤ِْ ٫نو أً نلِ ٫نو حًٍٕ ٷخٿض9 ٳظٸٌٍطو ٷخٿض9 ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ًٓڀڂ ّڄٜو ػڂ ّڄـو ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٿٌ ٻخڅ أٓخڃش ؿخٍّش ٿټٌٔطو 

 ًكڀْظو كظَ أنٴٸو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش9

ڄخ طڄؼپ ٬َٗ حرن ًٍحكش ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظڄؼپ حٿ٬َ٘ ٷخٿض9 ٍر-

 ًّٸٌٽ ًّؤطْٺ رخٕهزخٍ ڃن ٿڂ طًِى.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ رن  - 

 َّٗق ٷخٽ حرن نڄَْ حٿلخٍػِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش9

يح ڃَس ٳز٬غ ىپ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزيً ٷخٿض9 ن٬ڂ اٿَ ىٌه حٿظ٩ٚ ٷخٿض9 ٳز-

اٿَ ن٬ڂ حٿٜيٷش ٳؤ٤٫خنِ نخٷش ڃلَڃش ٷخٽ كـخؽ ٿڂ طَٻذ ًٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش ٫ڀْٺ رظٸٌٍ 

حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿَٳٶ ٳبڅ حٿَٳٶ ٿڂ ّټن ٳِ ِٗء اٙ ُحنو ًٿڂ ّن٩ِ حٿَٳٶ ڃن ِٗء اٙ 

 ٗخنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن حٿڄٸيحځ رن َّٗق ٫ن أرْو  - 

 ن ٫خث٘ش ٷخٿض٫9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأٍ نخٗجخ ٳِ حٿٔڄخء ٓلخرخ أً ٍّلخ حٓظٸزڀو ڃن -

كْغ ٻخڅ ًاڅ ٻخڅ ٳِ حٿٜٚس ّظ٬ًٌ رخهلل ٫ِ ًؿپ ڃن َٗه ٳبًح أڃ٤َص ٷخٽ9 حٿڀيڂ 

 ْٛزخ نخٳ٬خ.

ٿي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ رن هخ - 

 ًٷخٽ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ ٓڄ٬ض ٫ًَس رن حٿِرَْ ّٸٌٽ9

ٷخٿض ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٳَؿ٪ اٿَ هيّـش َّؿٲ ٳئحىه ٳيهپ ٳٸخٽ -

ُڃڀٌنِ ُڃڀٌنِ ٳِڃپ ٳڀڄخ ٍَٓ ٫نو ٷخٽ ّخ هيّـش ٿٸي أٗٴٸض ٫ڀَ نٴِٔ رٚء ٿٸي 

حهلل أريح انٺ ٿظٜيٵ حٿليّغ أٗٴٸض ٫ڀَ نٴِٔ رٚء ٳٸخٿض9 هيّـش أرَ٘ ٳٌحهلل ٙ ّوِّٺ 

ًطٜپ حٿَكڂ ًطلڄپ حٿټپ ًطٸَُ حٿ٠ْٲ ًط٬ْن ٫ڀَ نٌحثذ حٿلٶ ٳخن٤ڀٸض رِ هيّـش 

اٿَ ًٍٷش رن نٌٳپ رن أٓي ًٻخڅ ٍؿپ ٷي طنَٜ ْٗوخ أ٫ڄَ ّٸَأ حٗنـْپ رخٿ٬َرْش ٳٸخٿض 

ٿو هيّـش أُ ٫ڂ حٓڄ٪ ڃن حرن أهْٺ ٳٸخٽ ٿو ًٍٷش ّخ حرن أهِ ڃخًح طٍَ ٳؤهزَه ٌٍٓٽ 

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٌُ ٍأٍ ڃن ًٿٺ ٳٸخٽ ٿو ًٍٷش9 ىٌح حٿنخڃٌّ حٿٌُ نِٽ ٫ڀَ ح

ڃٌَٓ ّخ ٿْظنِ ٳْيخ ؿ٫ٌخ ّخ ٿْظنِ أٻٌڅ كْخ كْن ّوَؿٺ ٷٌڃٺ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

َِ ىڂ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٿڂ ّؤص ٍؿپ رڄؼپ ڃخؿجض رو ٷ٢ اٙ ٫ٌىُ ًاڅ  ٫ڀْو ًٓڀڂ أًڃوَؿ

 ئٍُح.ّيٍٻنِ ٌّڃٺ أنَٜٹ نَٜح ڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ رن ٗيخد ٫ن  - 

٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻن ّوَؿن رخٿڀْپ اًح 

طزَُڅ اٿَ حٿڄنخٛ٪ ًىٌ ٬ْٛي أٳْق ًٻخڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ّٸٌٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٔخءٹ ٳڀڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٬پ ٳوَؿض ٌٓىس ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أكـذ ن

رنض ُڃ٬ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ڃن حٿڀْخٿِ ٫٘خء ًٻخنض حڃَأس ٣ٌّڀش 

 ٳنخىحىخ ٫ڄَ

 أٙ ٷي ٫َٳنخٹ ّخ ٌٓىس كَٛخ ٫ڀَ أڅ ّنِٽ حٿلـخد ٷخٿض ٫خث٘ش ٳؤنِٽ حٿلـخد.-

ؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنخ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخ - 

 أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش
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 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَزڀيخ ًىٌ ٛخثڂ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ - 

 ٳٌٻَه ربٓنخىه ًڃ٬نخه.-

ؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ نخٳ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخ - 

 ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أٛلخد ىٌه حٿٌٍٜ ٬ٌّرٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش -

 ًّٸخٽ ٿيڂ أكٌْح ڃخ هڀٸظڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ رن هخٿي ٫ن  - 

ِ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن ٗيخد ٷخٽ أهزَن

 ٻخنض طٸٌٽ9

ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔزق ٓزلش حٿ٠لَ ًٻخنض ٫خث٘ش طٔزليخ -

ًٻخنض طٸٌٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طَٹ ٻؼَْح ڃن حٿ٬ڄپ هْ٘ش أڅ ّٔظن 

 حٿنخّ رو ٳْٴَٝ ٫ڀْيڂ.

نِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٷخٿض9 ًحهلل ڃخ هَِْ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَّن ٷ٢ اٙ أهٌ أَّٔىڄخ ڃخ ٿڂ ّؤػڂ ٳبًح ٻخڅ حٗػڂ 

ٴٔو ٳِ ِٗء ّئطَ اٿْو ٷ٢ كظَ طنظيٺ كَڃخص حهلل ٫ِ ٻخڅ أر٬يىڂ ڃنو ًحهلل ڃخ نظٸڂ ٿن

 ًؿپ ٳْنظٸڂ  هلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٍرڄخ ٳظڀض حٿٸٚثي ٿييُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸڀي ىيّو ػڂ ّز٬غ رو ػڂ ّٸْڂ ٙ -

 ّـظنذ ْٗجخ ڃڄخ ّـظنذ حٿڄلَځ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ڃؼڀو. - 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّيپ.ٿټؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴخٍٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  - 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٴْش ٷخٿض ٳٸڀنخ ٷي كخٟض ٷخٿض9 

ٌّځ حٿنلَ ٳٸخٽ ٫ٸَُ كڀٸِ ڃخ أٍحىخ اٙ كخرٔظنخ ٷخٿض ٳٸڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ ٷي ٣خٳض 

 ٷخٽ ٳٚ اًح ڃًَىخ ٳڀظنٴَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9



   

 

 

Page 319 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٿڄخ ػٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخء رٚٽ ّئًنو رخٿٜٚس ٳٸخٽ9 ڃًَح أرخ رټَ -

خ رټَ ٍؿپ أْٓٲ ًانو ڃظَ ّٸٌځ ڃٸخڃٺ ٙ ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٷخٿض ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أر

ّٔڄ٪ حٿنخّ ٳڀٌ أڃَص ٫ڄَ ٳٸخٽ9 ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٷخٿض9 ٳٸڀض ٿلٴٜش ٷٌٿِ 

ٿو ٳٸخٿض ٿو كٴٜش ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ رټَ ٍؿپ أْٓٲ ًانو ڃظَ ّٸٌځ ڃٸخڃٺ ٙ ّٔڄ٪ 

ْٜپ رخٿنخّ حٿنخّ ٳڀٌ أڃَص ٫ڄَ ٳٸخٽ9 انټن ٕنظن ٌٛحكذ ٌّٓٲ ڃًَح أرخ رټَ ٳڀ

ٷخٿض9 ٳؤڃًَح أرخ رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ ٳڀڄخ ىهپ ٳِ حٿٜٚس ًؿي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ڃن نٴٔو هٴش ٳٸخٿض ٳٸخځ ّيخىُ رْن ٍؿڀْن ًٍؿٚه طو٤خڅ ٳِ حٍٕٝ كظَ ىهپ 

حٿڄٔـي ٳڀڄخ ٓڄ٪ أرٌ رټَ كٔو ًىذ ٿْظؤهَ ٳؤًڃؤ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ض ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ؿڀْ ٫ن ّٔخٍ أرِ رټَ ًٻخڅ أڅ ٷڂ ٻڄخ أن

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رخٿنخّ ٷخ٫يح ًأرٌ رټَ ٷخثڄخ ّٸظيُ أرٌ رټَ رٜٚس 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿنخّ ّٸظيًڅ رٜٚس أرِ رټَ.

خ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٣ڀلش رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػن - 

 حٿڄڀٺ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن نٌٍ أڅ ٤ّْ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳڀ٬٤ْو ًڃن نٌٍ أڅ ٬ِّٜ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٚ ٬ّٜو.-

ڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حىٍّْ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٷخٽ ٓ - 

٫زْي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٣ڀلش رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيّغ ٯَّذ ڃن كيّغ ّلَْ رن ٬ْٓي ڃخ ٓڄ٬ظو 

اٙ ڃن أرِ ٫ن حرن نڄَْ ٣ًڀلش رن ٫زي حٿڄڀٺ ٍؿپ ڃن أىپ أّڀش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن 

خٿټٌٳش انڄخ ىٌح ٫ن حرن نڄَْ ٫ن ٫زْي حهلل ٬ّنِ حٿ٬ڄَُ ٷخٽ أٛلخد حٿليّغ ٿْْ ىٌح ر

 ٳٸڀض ٿيڂ حڃ٠ٌح اٿَ أرِ هْؼڄش ٳبڅ ٓڄخ٫يڂ رخٿټٌٳش ًحكي ڃن حرن نڄَْ ٳٌىزٌح ٳؤٛخرٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ كـخؽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى  - 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـنذ ڃن حٿڀْپ ػڂ ّظٌٟؤ  ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 ًٌٟءه ٿڀٜٚس كظَ ّٜزق ًٙ ّڄْ ڃخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي  - 

حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش كيػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ اڅ ؿزَّپ ٫ڀْو 

 ٷخٿض9 ٳٸڀض ٫ًڀْو حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل.حٿٔٚځ ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن كٔخڅ ٫ن حرن َّْٓن  - 

٫ن ىٷَس ٷخٿض9 ٻنض أڃِ٘ ڃ٪ ٫خث٘ش ٳِ نٌٔس رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٳَأّض حڃَأس ٫ڀْيخ 

 هڄْٜش ٳْيخ ٛڀذ ٳٸخٿض ٿيخ ٫خث٘ش9

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍآه ٳِ ػٌد ٷ٠زو.ان٫ِِ ىٌح ڃن ػٌرٺ ٳبڅ ٌٍٓٽ ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حٿؼٌٍُ ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن كٔن  - 

 رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 أىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًْٗٸش ٧زِ ًىٌ ڃلَځ ٳڀڂ ّؤٻڀو.-

ٵ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُح - 

٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ّي٫ٌ كظَ انِ ٕٓؤځ ٿو ڃڄخ 

 َّٳ٬يڄخ ّي9ٌ٫

 حٿڀيڂ ٳبنڄخ أنخ رَ٘ ٳٚ ط٬ٌرنِ ر٘ظڂ ٍؿپ ٗظڄظو أً آًّظو.-

نِ حرن ٫َْٔ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ًآلٶ ٬ّ - 

حٿ٤زخ٩ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن حٿن٠َ ٫ن حرن ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻنض أنخځ رْن ّيُ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍؿڀِ ٳِ ٷزڀظو ٳبًح أٍحى أڅ ّٔـي ٯڄِنِ ٳٸز٠ض 

 ٍؿڀِ ٳبًح ٷخځ ر٤ٔظيخ ٷخٿض9 ًٿڂ ّټن ٳِ حٿزٌْص ٌّڃجٌ ڃٜخرْق.

نخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ ٷخٽ حٿِىَُ ًأهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػ - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٿڂ طټن طٴ٬پ ًٿٺ ًٷخٿض9 انڄخ نِٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رؤنو ٻخڅ ڃنِٙ أٓڄق ٿوًَؿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حٿؼٌٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أً ٫ن أرِ ىََّس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى ٫ٸْپ ٫ن 

أڅ ٠ّلِ حٗظٍَ ٻزْ٘ن ٨٫ْڄْن ٓڄْنْن أٷَنْن أڃڀلْن ڃٌؿٌأّن ٳٌْرق أكيىڄخ ٫ن 

أڃظو ڃڄن ٗيي رخٿظٌكْي ًٗيي ٿو رخٗرٚ٭ ًًرق حٓهَ ٫ن ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًآٽ ڃلڄي.

ِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أر - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٳظپ ٷٚثي ىيُ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ّز٬غ ريخ ٳڄخ ّـظنذ ْٗجخ ڃڄخ ّـظنذ -

 حٿڄلَځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ىني اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻخڅ ٫ڀَ ٧يَ ؿخءص -

َِ أڅ ٌّٿيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن أىپ هزخثٺ ًڃخ ٫ڀَ ٧يَ حٍٕٝ  حٍٕٝ هزخء أكذ اٿ

َِ أڅ ٬ِّىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن أىپ هزخثٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  حٿٌْځ أىپ هزخء أكذ اٿ

ػڂ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ ٓٴْخڅ ٍؿپ ڃڄٔٺ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأ٠ّخ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه 

ٳيپ ٫ڀِ كَؽ أڅ أنٴٶ ٫ڀَ ٫ْخٿو ڃن ڃخٿو رَْٰ اًنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٙ كَؽ ٫ڀْٺ أڅ طنٴٸِ ٫ڀْيڂ رخٿڄ٬ًَٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حٿؼٌٍُ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس  - 

 حٿـِحٍ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض٫9ن ّلَْ رن 

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ط٬ٔخ ٳڀڄخ ػٸپ ًأٓن ٛڀَ ٓز٬خ.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

يخ أَٓ ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸَحءس ٳِ ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ ًٷَأ ٳْيڄخ ٷپ ّخ أّ-

 حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿزظ٪ ٳٸخٽ9

 ٻپ َٗحد ڃٔټَ ٳيٌ كَحځ ًحٿزظ٪ نزٌْ حٿ٬ٔپ.-

خٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷ - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ ٍٳخ٫ش حٿٸ٧َِ ٣ڀٶ اڃَأطو ٳزض ٣ٚٷيخ ٳظًِؿيخ ر٬يه ٫زي حٿَكڄن رن 

حٿِرَْ ٳـخءص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ نزِ حهلل انيخ ٻخنض ٫ني ٍٳخ٫ش ٣ًڀٸيخ 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل  آهَ ػٚع ط٤ڀْٸخص ٳظًِؿض ر٬يه ٫زي حٿَكڄن رن حٿِرَْ ًانو ًحهلل ڃخ ڃ٬و

 اٙ ڃؼپ ىٌه حٿييرش ٳظزٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٿيخ9

ٿ٬ڀٺ طَّيّن أڅ طَؿ٬ِ اٿَ ٍٳخ٫ش ٙ كظَ طًٌٷِ ٫ْٔڀظو ًًٌّٵ ٫ْٔڀظٺ ٷخٿض9 ًأرٌ -

رټَ ؿخٿْ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهخٿي رن ٬ْٓي ؿخٿْ رزخد حٿلـَس ٿڂ ّئًڅ ٿو 

رټَ ّٸٌٽ ّخ أرخ رټَ أٙ طِؿَ ىٌه ٫ڄخ طـيَ رو ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٳ٤ٴٶ هخٿي ّنخىُ أرخ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

ٷخٽ ىهڀض اڃَأس ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ أكٔذ حٓڄيخ هٌٿش رنض كټْڂ ٫ڀَ ٫خث٘ش ًىِ رخًس 

ٸخٿض9 ًُؿِ ّٸٌځ حٿڀْپ ًٌّٜځ حٿنيخٍ ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿيْجش ٳٔؤٿظيخ9 ڃخ ٗؤنٺ ٳ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ٫خث٘ش ًٿٺ ٿو ٳڀٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ9

َِ أٌٓس ٳٌحهلل انِ أه٘خٻڂ هلل ًأكٴ٨ټڂ - ّخ ٫ؼڄخڅ اڅ حٿَىزخنْش ٿڂ طټظذ ٫ڀْنخ أٳڄخ ٿٺ ٳ

 ٿليًىه.

يػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ ك - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ ٫ظزش رن أرِ ًٷخٙ ٷخٽ ٕهْو ٬ٓي أط٬ڀڂ أڅ حرن ؿخٍّش ُڃ٬ش حرنِ ٷخٿض 

٫خث٘ش ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿٴظق ٍأٍ ٬ٓي حٿٰٚځ ٳ٬َٳو رخٿ٘زو ًحكظ٠نو اٿْو ًٷخٽ حرن أهِ 

ٳَحٕ أرِ ڃن ؿخٍّظو  ًٍد حٿټ٬زش ٳـخء ٫زي رن ُڃ٬ش ٳٸخٽ رپ ىٌ أهِ ًًٿي ٫ڀَ

ٳخن٤ڀٸخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٬ٓي ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حرن أهِ أن٨َ 

اٿَ ٗزيو ر٬ظزش ٷخٿض ٫خث٘ش ٳَأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗزيخ ٿڂ َّ حٿنخّ ٗزيخ 

 أرْن ڃنو ر٬ظزش ٳٸخٽ ٫زي رن ُڃ٬ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل رپ ىٌ أهِ ًٿي ٫ڀَ ٳَحٕ أرِ ڃن

ؿخٍّظو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًحكظـزِ ٫نو ّخ ٌٓىس ٷخٿض 

 ٫خث٘ش9 ٳٌحهلل ڃخ ٍآىخ كظَ ڃخطض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

ڃخ ٷخٽ  ٷخٽ ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٫خث٘ش ڃًٍَٔح ٳٸخٽ9 أٿڂ طٔڄ٬ِ
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حٿڄيٿـِ ًٍأٍ أٓخڃش ًُّيح نخثڄْن ٳِ ػٌد أً ٳِ ٷ٤ْٴش ًٷي هَؿض أٷيحڃيڄخ ٳٸخٽ اڅ 

 ىٌه حٕٷيحځ ر٠٬يخ ڃن ر٬ٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن  - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى-  ٌ طزَٵ أٓخٍَّ ًؿيو.ىهپ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٬ّڀِ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش  - 

ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ٬ّظټٲ ٛڀَ حٿٜزق ػڂ ىهپ ٳِ 

حٿڄټخڅ حٿٌُ َّّي أڅ ٬ّظټٲ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳؤڃَ ٳ٠َد ٿو هزخء ًأڃَص 

٠َد ٿيخ هزخء ًأڃَص كٴٜش ٳ٠َد ٿيخ هزخء ٳڀڄخ ٍأص ُّنذ هزخءىڄخ أڃَص ٫خث٘ش ٳ

 ٳ٠َد ٿيخ هزخء ٳڀڄخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ ٷخٽ9

 حٿزَ طَىڅ ٳڀڂ ٬ّظټٲ ٳِ ٍڃ٠خڅ ًح٫ظټٲ ٫َ٘ح ڃن ٌٗحٽ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنِ ًحثپ رن ىحًى ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 حٿزيِ ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّي رن كخٍػش ٳِ ؿْٖ ٷ٢ اٙ أڃَه ٫ڀْيڂ ًٿٌ -

 رٸِ ر٬يه حٓظوڀٴو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن هخٿي رن  - 

ِ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ًٻَ أرِ حٿٜڀض أڅ ٫َحٹ رن ڃخٿٺ كيع ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِّ

 ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أڅ نخٓخ ّټَىٌڅ أڅ ّٔظٸزڀٌح حٿٸزڀش رٴًَؿيڂ ٳٸخٽ أًٷي ٳ٬ڀٌىخ كٌٿٌح ڃٸ٬يُ ٷزپ حٿٸزڀش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش

نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ رظٔ٪ ٍٻ٬خص ٳڀڄخ ريڅ ًٿلڂ ٛڀَ ٓز٪ ٍٻ٬خص أڅ حٿ-

 ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳڀڄخ ٿلڂ ًريڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن رټَ رن  - 

 ًٓڀڂ ٫زي حهلل ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

 رڄؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٍرخف ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن حٿن٬ڄخڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٿظٸَ حٿوظخنخڅ حٯظٔپ.-

َ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ حٿزـڀِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىْ - 

٫ن ڃـخىي أڅ حٿٔخثذ ٓؤٽ ٫خث٘ش ٳٸخٽ9 انِ ٙ أٓظ٤ْ٪ أڅ أٛڀِ اٙ ؿخٿٔخ ٳټْٲ طَّن 

 ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
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 ٛٚس حٿَؿپ ؿخٿٔخ ڃؼپ نٜٲ ٛٚطو ٷخثڄخ.-

خ ريّپ رن ڃَْٔس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى كيػن - 

 ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷَأ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ ًاًح ٷَأ ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٷخ٫يح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس  - 

ٿٜٴخ ًحٿڄًَس ڃن ٬ٗخثَ حهلل ٳڄن كؾ حٿزْض ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش أٍأّض ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اڅ ح

أً ح٫ظڄَ ٳٚ ؿنخف ٫ڀْو أڅ ٤ٌّٱ ريڄخ ًحهلل ڃخ ٫ڀَ أكي ؿنخف أڅ ٙ ٤ٌّٱ ريڄخ ٷخٿض9 

ًَٿظيخ ٫ڀْو ٻخنض ٳٚ ؿنخف ٫ڀْو أڅ ٙ ٤ٌّٱ  رجٔڄخ ٷڀض ّخ حرن أهظِ انيخ ٿٌ ٻخنض ٻڄخ أ

ٔڀڄٌح ّيڀٌح ٿڄنخس حٿ٤خٯْش حٿظِ ريڄخ انڄخ أنِٿض أڅ ىٌح حٿلِ ڃن حٕنٜخٍ ٻخنٌح ٷزپ أڅ ّ

ٻخنٌح ٬ّزيًڅ ٫ني حٿڄ٘ڀپ ًٻخڅ ڃن أىپ ٿيخ ّظلَؽ أڅ ٤ٌّٱ رخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٳٔؤٿٌح 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ

ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اڅ حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ڃن ٬ٗخثَ حهلل ٳڄن كؾ حٿزْض أً ح٫ظڄَ ٳٚ ؿنخف -

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٤ٌحٱ ريڄخ ٳڀْْ ٫ڀْو أڅ ٤ٌّٱ ريڄخ ٷخٽ ػڂ ٷي ٓن ٍ

 ّنزِٰ ٕكي أڅ ّي٩ حٿ٤ٌحٱ ريڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن هْٜٲ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ؿَّؾ  - 

 ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن رؤُ ِٗء ٻخڅ ٌّطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٿَ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًٳِ حٿؼخنْش رٸپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٳِ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕ-

 حٿؼخٿؼش رٸپ ىٌ حهلل أكي ًحٿڄ٬ًٌطْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

حٿٜٚس ٷخثڄخ ًٷخ٫يح ًٻخڅ اًح ٛڀَ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ ًاًح ٛڀَ ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٻخڅ ٤ّْپ -

ٷخ٫يح ًٓؤٿظيخ ٫ن ْٛخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ كظَ نٸٌٽ ٷي ٛخځ ٷي ٛخځ ٷي ٛخځ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٷي أٳ٤َ ٷي أٳ٤َ 

 طَ حٿڄينْش اٙ أڅ ّټٌڅ ٗيَ ٍڃ٠خڅ.ٷي أٳ٤َ ًٿڂ ّٜڂ ٗيَح طخڃخ ڃنٌ أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٬ّٸٌد رن  - 

 ٫ظزش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ڃن ؿنخُس رخٿزٸْ٪ ًأنخ أؿي ٛيح٫خ ٳِ - ٍؿ٪ اٿ

أٷٌٽ9 ًح ٍأٓخه ٷخٽ9 رپ أنخ ًح ٍأٓخه ٷخٽ ڃخ َٟٹ ٿٌ ڃِض ٷزڀِ ٳٰٔڀظٺ  ٍأِٓ ًأنخ

ًٻٴنظٺ ػڂ ٛڀْض ٫ڀْٺ ًىٳنظٺ ٷڀض ٿټنِ أً ٿټؤنِ رٺ ًحهلل ٿٌ ٳ٬ڀض ًٿٺ ٿٸي ٍؿ٬ض اٿَ 

رْظِ ٳؤ٫َٓض ٳْو رز٬ٞ نٔخثٺ ٷخٿض9 ٳظزٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ رية 

 رٌؿ٬و حٿٌُ ڃخص ٳْو.

هلل كيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرخڅ رن ٛخٿق ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 
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حٿلٔن رن ڃٔڀڂ رن ّنخٵ ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ؿخءطيخ حڃَأس ٳٸخٿض9 حرنش 

 ٿِ ٓٸ٢ ٬َٗىخ أٳنـ٬پ ٫ڀَ ٍأٓيخ ْٗجخ نـڄڀيخ رو ٷخٿض9

نو ٳٸخٽ ٿ٬ن حهلل ٓڄ٬ض حڃَأس طٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ڃؼپ ڃخ ٓؤٿض ٫-

 حٿٌحٛڀش ًحٿڄٔظٌٛڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ّلَْ رن ٫زخى ٫ن  - 

 أرْو ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9

 ڃخ ح٫ظڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ًٿٸي ح٫ظڄَ ػٚع ٫ڄَ.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن هْٜٲ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫خث٘ش كيػ - 

 ٷخٿض9

نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن هڄْ ٿزْ حٿلََّ ًحٿٌىذ ًحٿَ٘د ٳِ آنْش -

حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًحٿڄْؼَس حٿلڄَحء ًٿزْ حٿٸِٔ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ِٗء ٍٷْٶ ڃن 

 رو ٷخٽ9 ٙ حؿ٬ڀْو ٳ٠ش ًٛٴَّو رِ٘ء ڃن حٿ٫ِٴَحڅ. حٿٌىذ َّر٢ رو حٿڄٔٺ أً َّر٢

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

 يّغ ڃلڄي رن ٓڀڄش.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٷخثڄخ ٳٌٻَ ڃ٬نَ ك-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫ًَس ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

٫خث٘ش ٷخٿض9 ؿخءص ٓيڀش رنض ٓيْپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 أڅ ٓخٿڄخ ٻخڅ 

َِ ًأنخ  ّي٫َ ٕرِ كٌّٴش ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أنِٽ ٻظخرو أى٫ٌىڂ ٓرخثيڂ ٳټخڅ ّيهپ ٫ڀ

 ٳ٠پ ًنلن ٳِ ڃنِٽ ْٟٶ ٳٸخٽ9

 ح٬ٍِٟ ٓخٿڄخ طلَڃِ ٫ڀْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٷخٽ ٷخٽ حٿِىَُ ًأهزَنِ ٫زْي  - 

حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش أڅ ٫خث٘ش أهزَطو ٷخٿض9 أًٽ ڃخ حٗظټَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڄَٝ ٳِ رْظيخ ٳؤًَڅ ٿو ٷخٿض9 ٳوَؽ ًّي ٿو ًٓڀڂ ٳِ رْض ڃْڄٌنش ٳخٓظؤًڅ أًُحؿو أڅ ّ

٫ڀَ حٿٴ٠پ رن ٫زخّ ًّي ٿو ٫ڀَ ٍؿپ آهَ ًىٌ ّو٢ رَؿڀْو ٳِ حٍٕٝ ٷخٽ ٫زْي حهلل 

ٳليػض رو حرن ٫زخّ ٳٸخٽ أطيًٍڅ ڃن حٿَؿپ حٓهَ حٿٌُ ٿڂ طٔڂ ٫خث٘ش ىٌ ٫ڀِ ًٿټن 

ٿض9 ٷخٽ ٫خث٘ش ٙ ط٤ْذ ٿو نٴٔخ ٷخٽ حٿِىَُ ٳؤهزَنِ ٫ًَس أً ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص ٳْو9

َِ ڃن ٓز٪ ٷَد ٿڂ طلڀپ أًٻْظين ٿ٬ڀِ أٓظَّق ٳؤ٫يي اٿَ حٿنخّ ٷخٿض ٫خث٘ش - ٛزٌح ٫ڀ

ٳؤؿڀٔنخه ٳِ ڃو٠ذ ٿلٴٜش ڃن نلخّ ًٓټزنخ ٫ڀْو حٿڄخء ڃنين كظَ ٣ٴٶ َّْ٘ اٿْنخ أڅ 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش ًحرن ٷي ٳ٬ڀظن ػڂ هَؽ ٷخٽ حٿِىَُ ًأهزَنِ ٫زْي حهلل

٫زخّ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن نِٽ رو ؿ٬پ ّڀٸِ هڄْٜش ٿو ٫ڀَ ًؿيو ٳبًح 

حٯظڂ ٻ٘ٴيخ ًىٌ ّٸٌٽ9 ٿ٬نش حهلل ٫ڀَ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي ٷخٽ 
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حهلل رن ٫ڄَ  طٸٌٽ ٫خث٘ش ّلٌٍ ڃؼپ حٿٌُ ٛن٬ٌح ٷخٽ حٿِىَُ ٳؤهزَنِ كڄِس رن ٫زي

٫ن ٫خث٘ش ٿڄخ ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْظِ ٷخٽ9 ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜپ 

رخٿنخّ ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ رټَ ٍؿپ ٍٷْٶ اًح ٷَأ حٿٸَآڅ ٙ ّڄڀٺ ىڃ٬و ٳڀٌ 

أڃَص ٯَْ أرِ رټَ ٷخٿض9 ًحهلل ڃخ رِ اٙ ٻَحىْش أڅ ّظ٘خءځ حٿنخّ رؤًٽ ڃن ّٸٌځ ٳِ ڃٸخځ 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٳَحؿ٬ظو ڃَطْن أً ػٚػخ ٳٸخٽ9 ٿْٜپ رخٿنخّ أرٌ ٍٓ

 رټَ ٳبنټن ٌٛحكذ ٌّٓٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ٤٫ْش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخنض طڀزْش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػخ ّٸٌٽ9

 ْٺ ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي ًحٿن٬ڄش ٿٺ.ٿزْٺ حٿڀيڂ ٿز-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ػخرض رن ٫زْي ٫ن  - 

 حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ض ٳِ ّيٹ.نخًٿْنِ حٿوڄَس ڃن حٿڄٔـي ٷخٿض9 ٳٸڀض انِ كخثٞ ٳٸخٽ اڅ ك٠ْظٺ ٿْٔ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

ٷخٿض9 ٣ڀٶ ٍؿپ حڃَأطو ٳظًِؿض ًُؿخ ٯَْه ٳيهپ ريخ ًٻخڅ ڃ٬و ڃؼپ حٿييرش ٳڀڂ ّٸَريخ 

 اٙ ىزش ًحكيس ٿڂ ّٜپ ڃنيخ اٿَ ِٗء

حًٕٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 أكپ ٿًِؿِ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طلڀِ ٿًِؿٺ حًٕٽ كظَ ًٌّٵ حٓهَ ٫ْٔڀظٺ ًطًٌٷِ ٫ْٔڀظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٳْو حٿوْپ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓٴَ ٷخٿض9 ٳ٬ڀٸض ٫ڀَ رخرِ ٷَحڃخ -

 أًٙص حٕؿنلش ٷخٿض9 ٳڀڄخ ٍآه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 حن٫ِْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ ٫ن أرِ  - 

 ّلَْ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 خ ػڂ ّٰظٔپ ًّظڂ ٌٛڃو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنز-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٟد هخىڃخ ٿو ٷ٢ ًٙ حڃَأس ٿو ٷ٢ ًٙ -

ڃن ٛخكزو  َٟد رْيه ْٗجخ ٷ٢ اٙ أڅ ّـخىي ٳِ ٓزْپ حهلل ًٙ نْپ ڃنو ِٗء ٷ٢ ٳْنظٸڄو

اٙ أڅ ّټٌڅ هلل ٫ِ ًؿپ ٳبڅ ٻخڅ هلل حنظٸڂ ٿو ًٙ ٫َٝ ٫ڀْو أڃَحڅ اٙ أهٌ رخٿٌُ ىٌ 

 أَّٔ اٙ أڅ ّټٌڅ اػڄخ ٳبڅ ٻخڅ اػڄخ ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخّ ڃن حٿْيٌى ٳٸخٿٌح9 حٿٔخځ ٫ڀْٺ ّخ أرخ حٿٸخٓڂ ٳٸخٽ أطَ ح-

٫ًڀْټڂ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳٸڀض ٫ًڀْټڂ حٿٔخځ ًحٿٌحځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ّخ 

٫خث٘ش ٙ طټٌنِ ٳخك٘ش ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ ٓڄ٬ض ڃخ ٷخٿٌح حٿٔخځ ٫ڀْٺ ٷخٽ9 

حٿٌُ ٷخٿٌح ٷڀض ٫ًڀْټڂ ٷخٽ حرن نڄَْ ٬ّنِ ٳِ كيّغ ٫خث٘ش أڅ حهلل أٿْْ ٷي ٍىىص ٫ڀْيڂ 

٫ِ ًؿپ ٙ ّلذ حٿٴلٖ ًٙ حٿظٴلٖ ًٷخٽ حرن نڄَْ ٳِ كيّؼو ٳنِٿض ىٌه حّٓش ًاًح 

 ؿخإًٹ كٌْٹ رڄخ ٿڂ ّلْٺ رو حهلل كظَ ٳَ٭.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن طڄْڂ رن ٓڀڄش ٫ - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ًٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ًٓڀڂ ٕنو ٻخڅ أٓڄق اڅ نًِٽ حٕر٤ق ٿْْ رٔنش انڄخ نِٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ٿوًَؿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٬ًّڀَ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن طڄْڂ  - 

 رن ٓڀڄش ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٯٔپ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫خٻٲ ًأنخ كخثٞ.-

ِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٬ًّڀَ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿڄخ أنِٿض اًح ؿخء نَٜ حهلل ًحٿٴظق اٿَ آهَىخ ڃخ ٍأّض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٛٚس اٙ ٷخٽ9

 ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ًرلڄيٹ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ.-

ڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ن - 

٫خث٘ش ًكيػنخ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ رڀٰيخ أڅ نخٓخ ّٸٌٿٌڅ 

 ّٸ٤٪ حٿٜٚس حٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ًحٿڄَأس ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ٫يٿظڄٌنخ رخٿټٚد ًحٿلڄَْ

نو ًرْن حٿٸزڀش ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃٸخرپ حٿََّٔ ًأنخ ٫ڀْو رْ-

 ٳظټٌڅ ٿِ حٿلخؿش ٳؤنٔپ ڃن ٷزپ ٍؿپ حٿََّٔ ٻَحىْش أڅ حٓظٸزڀو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٷ٤زش - 

 ٳٌٻَىڄخ ؿڄ٬ْخ ًٷخٽ ٍؿڀِ حٿََّٔ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طْٜزو حٿـنخرش ڃن حٿڀْپ ًىٌ َّّي حٿْٜخځ ٳْنخځ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل-

 ًّٔظْٸ٦ ًّٜزق ؿنزخ ٳْٴْٞ ٫ڀْو ڃن حٿڄخء ػڂ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٕنو ٻخڅ أڃڀټټڂ ٍٗرو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخَٗ ًىٌ ٛخثڂ -



   

 

 

Page 327 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٿٸي ٍأّض ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّڀزِ.-

ٌٓى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ حٕ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٍىن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيٌىّخ ى٫ٍخ ًأهٌ ڃنو ٬٣خڃخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ٤٫ْش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

انِ ٫ٕڀڂ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀزِ ٷخٽ ٳټخنض طڀزِ ريئٙء -

 ڀڄخص9 ٿزْٺ حٿڀيڂ ٿزْٺ ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي ًحٿن٬ڄش ٿٺ.حٿټ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٌّطَ روڄْ ٙ -

 ًڅ حٿڄئًڅ ٷخځ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن.ّـڀْ ٳِ ِٗء ڃنيخ اٙ ٳِ آهَىخ ٳبًح أ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٺ ڃن حٿٸزڀش ڃوخ٣خ أً رٜخٷخ أً نوخڃش.-

ض9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿ - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٷظڀٌح ًح حٿ٤ٴْظْن ٳبنو ّڀظڄْ حٿزَٜ ًّْٜذ حٿلزپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ هزؼض نٴِٔ ًٿټن ٿْٸپ ٿٸٔض نٴِٔ.-

 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫ز - 

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ ِٗء ڃن ٛٚس حٿڀْپ ؿخٿٔخ كظَ ىهپ -

ٳِ حٿٔن ٳټخڅ ّـڀْ ٳْٸَأ كظَ اًح ٯزَ ڃن حٿٌٍٔس ػٚػٌڅ أً أٍر٬ٌڅ آّش ٷخځ ٳٸَأ ريخ 

 ػڂ ٍٻ٪.

 ػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

ٻنض حٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٰظٔپ ڃن حٿـنخرش ڃن انخء ًحكي -

 نٰظَٱ ڃنو ؿڄ٬ْخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٰظٔپ ڃن حٿـنخرش ڃن انخء ًحكي نٰظَٱ ڃنو ٻنض أٯظٔپ أنخ ًحٿنزِ -

 ؿڄ٬ْخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 



   

 

 

Page 328 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًأنخ ڃ٬ظَٟش رْنو ًرْن حٿٸزڀش ٫ڀَ حٿٴَحٕ -

 ٍحى أڅ ٌّطَ أّٸ٨نِ ٳؤًطَص.حٿٌُ َّٷي ٫ڀْو ىٌ ًأىڀو ٳبًح أ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ رټَ أڅ ّٜڀِ ٿڀنخّ ٳِ ڃَٟو ٳټخڅ ّٜڀِ -

 ٿيڂ.

 خٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷ - 

اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ٛٴْش ٳٸْپ انيخ كخثٞ ٳٸخٽ ٿ٬ڀيخ كخرٔظنخ ٷْپ ّخ -

 ٌٍٓٽ حهلل انيخ ٷي أٳخٟض ٷخٽ9 ٳٚ اًح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ  - 

ٽ9 ڃن ىٌه ٷخٿض9 ٳٚنش ٙ ٫نيىخ حڃَأس ڃن رنِ أٓي ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ

 طنخځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

٫ڀْټڂ رڄخ ط٤ْٸٌڅ ٳٌحهلل ٙ ّڄپ حهلل كظَ طڄڀٌح أكذ حٿيّن اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿٌُ ّيحًځ -

 ٫ڀْو ٛخكزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 ٿْٸظپ حٿڄلَځ حٿٴؤٍس ًحٿَٰحد ًحٿليأس ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿ٬ٸَد.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ًكيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ  - 

٬ّنِ حرن ٫ًَس ٫ن ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

ٷخٽ أرٌ أٓخڃش ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٫خث٘ش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ ّظٌٳَ ًأنخ ڃٔنيطو اٿَ ٛيٍُ ّٸٌٽ9

 حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًحٍكڄنِ ًأٿلٸنِ رخٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

َؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃ٬ظټٲ ّنخًٿيخ ٍأٓو ًىِ ٳِ كـَطيخ أنيخ ٻخنض ط-

 ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9 ٻٴن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػٚػش أػٌحد ٓلٌٿْش رْٞ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 ٫زي حهلل رن ِّّي ٍْٟ٪ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃخ ڃن ٍؿپ ّڄٌص ٳْٜڀِ ٫ڀْو أڃش ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْ٘ٴ٬ٌڅ ٿو اٙ ٗٴ٬ٌح.-

خ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن ڃ٬خًس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػن - 

 ٷخٿض9 ٓؤٿض ٫خث٘ش ٳٸڀض9 ڃخ رخٽ حٿلخثٞ طٸ٠ِ حٿٌٜځ ًٙ طٸ٠ِ حٿٜٚس ٳٸخٿض9
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أكًٍَّش أنض ٷخٿض9 ٷڀض ٿٔض رلًٍَّش ًٿټنِ أٓؤٽ ٷخٿض9 ٷي ٻخڅ ّْٜزنخ ًٿٺ ڃ٪ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنئڃَ ًٙ نئڃَ ٳْؤڃَ رٸ٠خء حٿٌٜځ ًٙ ّؤڃَ رٸ٠خء 

 س ٷخٽ ڃ٬ڄَ ًأهزَنِ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش ڃؼڀو.حٿٜٚ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ّظټٲ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ كظَ ٷز٠و حهلل -

 ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ر٬ٞ نٔخثو ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ِ حٿڄٔـي ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ ًڃ٬و نخّ ػڂ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٳ-

ٛڀَ حٿؼخنْش ٳخؿظڄ٪ طڀٺ حٿڀْڀش أٻؼَ ڃن حًٕٿَ ٳڀڄخ ٻخنض حٿؼخٿؼش أً حٿَحر٬ش حڃظٖ حٿڄٔـي 

كظَ حٯظٚ رؤىڀو ٳڀڂ ّوَؽ اٿْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ حٿنخّ ّنخىًنو 

نخّ ّنظ٨ًَنٺ حٿزخٍكش حٿٜٚس ٳڀڂ ّوَؽ ٳڀڄخ أٛزق ٷخٽ ٿو ٫ڄَ رن حٿو٤خد9 ڃخ ُحٽ حٿ

َِ أڃَىڂ ًٿټنِ هْ٘ض أڅ طټظذ ٫ڀْيڂ.  ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أڃخ أنو ٿڂ ّوٲ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٳٌٻَ ڃ٬نخه

 خڅ.٬ّنِ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٳِ حٿڄٔـي ٳِ ٗيَ ٍڃ٠-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ َٟد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه هخىڃخ ٿو ٷ٢ ًٙ حڃَأس ًٙ َٟد ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ْٗجخ ٷ٢ اٙ أڅ ّـخىي ٳِ ٓزْپ حهلل ًٙ هَِْ رْن أڃَّن ٷ٢ 

اٙ ٻخڅ أكزيڄخ اٿْو أَّٔىڄخ كظَ ّټٌڅ اػڄخ ٳبًح ٻخڅ اػڄخ ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃن حٗػڂ ًٙ 

حنظٸڂ ٿنٴٔو ڃن ِٗء ّئطَ اٿْو كظَ طنظيٺ كَڃخص حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْټٌڅ ىٌ ّنظٸڂ هلل ٫ِ 

 ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أڃْش ٫ن  - 

 ث٘ش ٷخٿض٫9ڄَس ٫ن ٫خ

ٿٌ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ حٿنٔخء حٿٌْځ نيخىن ٫ن حٿوًَؽ أً كَځ -

 ٫ڀْين حٿوًَؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 
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٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ أرخ ؿيڂ رن كٌّٴش ڃٜيٷخ ٳٚكو ٍؿپ ٳِ 

يٷظو ٳ٠َرو أرٌ ؿيڂ ٳ٘ـو ٳؤطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح حٿٸٌى ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٿټڂ ٻٌح ًٻٌح ٳڀڂ ٌَّٟح ٷخٽ9 ٳڀټڂ ٻٌح ًٻٌح ٳڀڂ ٌَّٟح 

ٷخٽ9 ٳڀټڂ ٻٌح ًٻٌح ٳٌَٟح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 انِ هخ٣ذ ٫ڀَ حٿنخّ 

 ٿٌح ن٬ڂ ٳو٤ذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9ًڃوزَىڂ رَٟخٻڂ ٷخ

اڅ ىئٙء حٿڀْؼْن أطٌنِ َّّيًڅ حٿٸٌى ٳ٬َٟض ٫ڀْيڂ ٻٌح ًٻٌح ٳٌَٟح ٍْٟظڂ ٷخٿٌح9 ٙ -

ٳيڂ حٿڄيخؿًَڅ ريڂ ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّټٴٌح ٳټٴٌح ػڂ ى٫خىڂ ٳِحىىڂ 

ڂ رَٟخٻڂ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٳو٤ذ ًٷخٽ9 أٍْٟظڂ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ٳبنِ هخ٣ذ ٫ڀَ حٿنخّ ًڃوزَى

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ أٍْٟظڂ ٷخٿٌح ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٳٌٻَ كيّؼخ ػڂ  - 

 ٷخٽ ٷخٽ حٿِىَُ ٳؤهزَنِ ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ّخ حٿٜخىٷش ٳِ حٿنٌځ ًٻخڅ أًٽ ڃخ رية ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٌكِ حٿَإ-

ٙ ٍَّ ٍإّخ اٙ ؿخءص ڃؼپ ٳڀٶ حٿٜزق ػڂ كزذ اٿْو حٿوٚء ٳټخڅ ّؤطِ كَحء ٳْظلنغ ٳْو 

ًىٌ حٿظ٬زي حٿڀْخٿِ ًًحص حٿ٬يى ًّظًِى ٿٌٿٺ ػڂ َّؿ٪ اٿَ هيّـش ٳظًِىه ٿڄؼڀيخ كظَ ٳـجو 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حٿلٶ ًىٌ ٳِ ٯخٍ كَحء ٳـخءه حٿڄڀٺ ٳْو ٳٸخٽ حٷَأ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ٳٸڀض ڃخ أنخ رٸخٍة ٷخٽ ٳؤهٌنِ ٳ٤ٰنِ كظَ رڀٮ ڃنِ حٿـيي ػڂ أٍٓڀنِ ٳٸخٽ اٷَأ ٳٸڀض ڃخ 

أنخ رٸخٍة ٳؤهٌنِ ٳ٤ٰنِ حٿؼخنْش كظَ رڀٮ ڃنِ حٿـيي ػڂ أٍٓڀنِ ٳٸخٽ9 حٷَأ ٳٸڀض9 ڃخ أنخ 

ُ رٸخٍة ٳؤهٌنِ ٳ٤ٰنِ حٿؼخٿؼش كظَ رڀٮ ڃنِ حٿـيي ػڂ أٍٓڀنِ ٳٸخٽ9 حٷَأ رخٓڂ ٍرٺ حٿٌ

هڀٶ كظَ رڀٮ ڃخ ٿڂ ٬ّڀڂ ٷخٽ ٳَؿ٪ ريخ طَؿٲ رٌحىٍه كظَ ىهپ ٫ڀَ هيّـش ٳٸخٽ9 

ُڃڀٌنِ ُڃڀٌنِ ٳِڃڀٌه كظَ ًىذ ٫نو حٿ٩ًَ ٳٸخٽ9 ّخ هيّـش ڃخ ٿِ ٳؤهزَىخ حٿوزَ ٷخٽ 

َِ ٳٸخٿض ٿو ٻٚ أرَ٘ ٳٌحهلل ٙ ّوِّٺ حهلل أريح انٺ ٿظٜپ حٿَكڂ ًطٜيٵ  ًٷي هْ٘ض ٫ڀ

حٿ٠ْٲ ًط٬ْن ٫ڀَ نٌحثذ حٿلٶ ػڂ حن٤ڀٸض رو هيّـش كظَ حٿليّغ ًطلڄپ حٿټپ ًطٸَُ 

أطض رو ًٍٷش رن نٌٳپ رن أٓي رن ٫زي حٿ٬ٍِ رن ٷِٜ ًىٌ حرن ٫ڂ هيّـش أهِ أرْيخ 

ًٻخڅ حڃَإح طنَٜ ٳِ حٿـخىڀْش ًٻخڅ ّټظذ حٿټظخد حٿ٬َرِ ٳټظذ رخٿ٬َرْش ڃن حٗنـْپ ڃخ 

أُ حرن ٫ڂ حٓڄ٪ ڃن حرن  ٗخء حهلل أڅ ّټظذ ًٻخڅ ْٗوخ ٻزَْح ٷي ٫ڄِ ٳٸخٿض هيّـش9

أهْٺ ٳٸخٽ ًٍٷش حرن أهِ ڃخ طٍَ ٳؤهزَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٍأٍ ٳٸخٽ ٿو 

ًٍٷش9 ىٌح حٿنخڃٌّ حٿٌُ أنِٽ ٫ڀَ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ّخ ٿْظنِ ٳْيخ ؿ٫ٌخ أٻٌڅ كْخ 

َِ ىڂ ٳٸخٽ ًٍٷش9 ن ٬ڂ كْن ّوَؿٺ ٷٌڃٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أًڃوَؿ

ٿڂ ّؤص ٍؿپ ٷ٢ رڄخ ؿجض رو اٙ ٫ٌىُ ًاڅ ّيٍٻنِ ٌّڃٺ أنَٜٹ نَٜح ڃئٍُح. ػڂ ٿڂ 

ّن٘ذ ًٍٷش أڅ طٌٳِ ًٳظَ حٿٌكِ ٳظَس كظَ كِڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄخ 

رڀٰنخ كِنخ ٯيح ڃنو ڃَحٍح ٻِ ّظَىٍ ڃن ٍإًّ ٌٗحىٶ حٿـزخٽ ٳټڀڄخ أًٳَ رًٌٍس ؿزپ 

زَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ٿو9 ّخ ڃلڄي انٺ ٌٍٓٽ حهلل كٸخ ٿټِ ّڀٸِ نٴٔو ڃنو طزيٍ ٿو ؿ
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ٳْٔټن ًٿٺ ؿؤٗو ًطٸَ نٴٔو ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٳَْؿ٪ ٳبًح ٣خٿض ٫ڀْو ًٳظَ حٿٌكِ 

 ٯيح ٿڄؼپ ًٿٺ ٳبًح أًٳَ رًٌٍس ؿزپ طزيٍ ٿو ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ٿو ڃؼپ ًٿٺ.

يػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ ك - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿلز٘ش ٿ٬زٌ ٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳي٫خنِ ٳن٨َص ڃن ٳٌٵ ڃنټزو كظَ ٗز٬ض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ  - 

 ٻخنض طڀ٬ذ رخٿزنخص

 ّڀ٬زن ڃ٬ِ. ٳټخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطِ رٌٜحكزِ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرِ حٿِنخى ٷخٽ  - 

 ٷخٽ ٿِ ٫ًَس أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃج9ٌ

 ٿظ٬ڀڂ ّيٌى أڅ ٳِ ىّننخ ٳٔلش أنِ أٍٓڀض رلنْٴْش ٓڄلش.-

ٌّي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي كيػنخ ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓ - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٻخڅ اًح ٛڀَ ٛٚس ىحًځ ٫ڀْيخ ًٻخڅ أكذ حٿٜٚس اٿْو ڃخ ىحًځ ٫ڀْيخ ًاڅ ٷڀض ًٷخٽ9 -

 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح.

ٌّٓي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ أٻؼَ ٌٛځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٗيَ ڃن حٿٔنش ڃن ٬ٗزخڅ ٳبنو ٻخڅ -

 ٌّٜڃو ٻڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٷخٿض9

خنض ٿْڀش حٿنٴَ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل َّؿ٬ٌڅ ر٬ڄَس ًكـش ًأٍؿ٪ رلـش ٳز٬غ ڃ٬ِ ٿڄخ ٻ-

أهِ ٳخ٫ظڄَص ٳَأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ٜيح ڃيٿـخ ٫ڀَ أىپ حٿڄيّنش 

 ًأنخ ڃيٿـش ٫ڀَ أىپ ڃټش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ىّنخٍ ٫ن ٬ٓي رن  - 

 ن ڃٜي٩ رن ّلَْ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9أًّ ٫

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزڀيخ ًىٌ ٛخثڂ ًّڄٚ ٿٔخنيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش  - 

 رن ُّي حٿڀْؼِ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٳِحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس حٿل٠َ ًطَٹ  ٳَٟض حٿٜٚس ٍٻ٬ظْن-

 ٛٚس حٿٔٴَ ٫ڀَ نلٌىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 
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 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٿ٬ذ رخٿزنخص ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ّؤطِ رٌٜحكزِ ٳټن -

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنٸڄ٬ن ڃنو ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأّن ٍ

َِ ّڀ٬زن ڃ٬ِ.  َّٔ رين اٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ أهزَنِ ارَحىْڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ  - 

أهزَنِ حٿلٔن رن ڃٔڀڂ رن ّنخٵ ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش أځ اڃَأس ڃن حٕنٜخٍ 

حرنش ٿيخ ٳخٗظټض ًطٔخٷ٢ ٬َٗىخ ٳؤطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 اڅ  ًُؿض

 ًُؿيخ َّّيىخ ٳؤٛپ ٬َٗىخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٿ٬ن حهلل حٿڄٌٛٚص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄَ رن أرِ ًىذ  - 

 زْي حهلل رن ٻَِّ حٿوِح٫ِ ٫ن ٫خث٘شحٿنَُٜ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٣ڀلش رن ٫

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀزْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح طٌٟؤ هڀپ ٿلْظو رخٿڄخء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ڃٌَٓ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٷخٽ  - 

 رن أنزؤنخ ٫ڄَ رن أرِ ًىذ حٿوِح٫ِ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن ػًَحڅ ٫ن ٣ڀلش رن ٫زْي حهلل

 ٻَِّ حٿوِح٫ِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤ هڀپ ٿلْظو رخٿڄخء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ رن ىٚٽ رن أٓي ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٫زي ح٫ٕڀَ رن ٫زي ح٫ٕڀَ حٿٔخڃِ كيػنخ رَى ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

لض حٿزخد ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڄخ ّٜڀِ ٳڄَ٘ ٳِ حٿٸزڀش اڃخ ٫ن حٓظٴظ-

 ّڄْنو ًاڃخ ٫ن ّٔخٍه كظَ ٳظق ٿِ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ڃٜٚه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

٬ظټٲ ٳِ حٿڄٔـي أنيخ ٻخنض طَؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ كخثٞ ًىٌ ڃ-

 ٳْنخًٿيخ ٍأٓو ًىِ ٳِ كـَطيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ كيػنخ ٬ْٓي ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ رخٿٜخ٩ ًّظٌٟؤ رنلٌ حٿڄي ٷخٽ ِّّي رٸيٍ حٿڄي -

 رنض ْٗزش أً ڃ٬خًس.ٷخٽ ِّّي ٫ن ٛٴْش 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش - 

 ًٷخٽ رٸيٍ حٿڄي ًرٸيٍ حٿٜخ٩.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش
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 رخٿٜخ٩ ًّظٌٟؤ رٸيٍ حٿڄي أً نلٌه.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي حٿليحى كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠ْپ ٫ن ڃلڄي  - 

رن ٫ڀِ أڅ ٫خث٘ش ٻخنض طيحڅ ٳٸْپ ٿيخ ڃخ ّلڄڀٺ ٫ڀَ حٿيّن ًٿٺ ٫نو ڃنيًكش ٷخٿض9 انِ 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٷخٿض9

ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڄخ ّٜڀِ ٳڄَ٘ ٳِ حٿٸزڀش اڃخ ٫ن حٓظٴظلض حٿزخد -

 ّڄْنو ًاڃخ ٫ن ّٔخٍه كظَ ٳظق ٿِ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ڃٜٚه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

ٿڄٔـي أنيخ ٻخنض طَؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ كخثٞ ًىٌ ڃ٬ظټٲ ٳِ ح-

 ٳْنخًٿيخ ٍأٓو ًىِ ٳِ كـَطيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ كيػنخ ٬ْٓي ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ رخٿٜخ٩ ًّظٌٟؤ رنلٌ حٿڄي ٷخٽ ِّّي رٸيٍ حٿڄي -

 أً ڃ٬خًس.ٷخٽ ِّّي ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش - 

 ًٷخٽ رٸيٍ حٿڄي ًرٸيٍ حٿٜخ٩.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش

 ظٌٟؤ رٸيٍ حٿڄي أً نلٌه.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ رخٿٜخ٩ ًّ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي حٿليحى كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠ْپ ٫ن ڃلڄي  - 

رن ٫ڀِ أڅ ٫خث٘ش ٻخنض طيحڅ ٳٸْپ ٿيخ ڃخ ّلڄڀٺ ٫ڀَ حٿيّن ًٿٺ ٫نو ڃنيًكش ٷخٿض9 انِ 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 اٙ ٻخڅ ڃ٬و ڃن حهلل ٫ٌڅ ٳؤنخ أٿظڄْ ًٿٺ حٿ٬ٌڅ.ڃخ ڃن ٫زي ّيحڅ ًٳِ نٴٔو ىحإه -

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٗڄْٔش ٫ن ٫خث٘ش - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن نزٌْ حٿـَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ حٿٌٿْي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڀْ ر٬ي ٛٚطو اٙ ٷيٍ ڃخ ّٸٌٽ حٿڀيڂ أنض حٿٔٚځ  ڃخ ٻخڅ-

 ًڃنٺ حٿٔٚځ طزخٍٻض ّخًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ى أڅ ّزخَٗ أكيحنخ ًىِ كخثٞ أڃَىخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍح-

 ٳخطٍِص ٳبًح أٍحى أڅ ّنخځ ًىٌ ؿنذ طٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٫خٛڂ ٫ن ڃ٬خًس رنض ٫زي حهلل ٷخٿض9  - 

 أهزَطنِ ٫خث٘ش

 أنيخ ٻخنض طٰظٔپ ىِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي.-

 زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫ - 

ٿٌ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أكيع حٿنٔخء ٿڄن٬ين حٿڄٔـي ٻڄخ ڃن٬ض نٔخء -

 رنِ آَحثْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ّلَْ أڅ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن أهِ  - 

 ڄَس أنيخ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ٫9ڄَس أهزَه ٫ن ٫

اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٜڀِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ٳْوٴٴيڄخ كظَ اڅ -

 ٻنض ٕٷٌٽ ىپ ٷَأ ٳْيڄخ رؤځ حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًٓڀڂ ڃ٬ظټٴخ ًٻخڅ ٙ ّيهپ حٿزْض اٙ ٿلخؿش حٗنٔخڅ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ٷخٿض9 ٳٰٔڀض ٍأٓو ًاڅ رْنِ ًرْنو ٿ٬ظزش حٿزخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٷخٽ أهزَنِ ٓڀْڄخڅ  - 

 رن ّٔخٍ ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش

ڄنِ ٯٔپ ڃخ أٛخد ڃن ػٌرو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٛخد ػٌرو حٿ-

 ػڂ هَؽ اٿَ حٿٜٚس ًأنزؤنخ أن٨َ اٿَ رٸ٬ش ٳِ ػٌرو ًٿٺ ڃن أػَ حٿٰٔپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٷخٽ  - 

ٷيڃض حٿڄينْش ٳيهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9 ٿِ ڃن أنض ٳٸڀض ٬ٓي رن ى٘خځ رن ٫خڃَ ٷخٿض9 

  أرخٹ ٷخٽ ٷڀض أهزَّنِ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9ٍكڂ حهلل

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳٸڀض أؿپ ًٿټن أهزَّنِ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رخٿنخّ حٿ٬٘خء حٓهَس ػڂ ّؤًُ اٿَ ٳَحٗو ٳبًح ٻخڅ ڃن 

ڂ ىهپ حٿڄٔـي ٳٜڀَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ٌُّٔ رْن ؿٌٱ حٿڀْپ ٷخځ اٿَ ٣يٌٍه ٳظٌٟؤ ػ

حٿٸَحءس ٳْين ًحٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ػڂ ٌّطَ رَٻ٬ش ػڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ػڂ ٠ّ٪ 

ٍأٓو ٳَرڄخ ؿخء رٚٽ ٳآًنو رخٿٜٚس ٷزپ أڅ ّٰٴَ ًٍرڄخ ٗټټض أٯٴِ أً ٿڂ ّٰٲ كظَ 

أٓن ًٿلڂ  ّئًنو رخٿٜٚس ٷخٿض9 ٳټخنض طڀٺ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ

ًٻخڅ ّٜڀِ رخٿنخّ حٿ٬٘خء ػڂ ّؤًُ اٿَ ٳَحٗو ٳبًح ٻخڅ ٳِ ؿٌٱ حٿڀْپ ٷخځ اٿَ ٣يٌٍه 

ٳظٌٟؤ ػڂ ىهپ حٿڄٔـي ٳٜڀَ ٓض ٍٻ٬خص ٌُّٔ رْنين ٳِ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ًحٿٸَحءس 

ػڂ ٌّطَ رَٻ٬ش ػڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ٳَرڄخ ٿڂ ّٰٲ كظَ ّـِء رٚٽ ٳْئًنو 
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 أً ٿڂ ّٰٲ.رخٿٜٚس ًٍرڄخ ٗټټض أٯٴِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ ريِ رن كټْڂ ًٷخٽ ڃَس أنزؤنخ ٷخٽ  - 

ٓڄ٬ض ٍُحٍس رن أًٳَ ّٸٌٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رخٿڀْپ ٳٸخٿض9

ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬٘خء ػڂ ّٜڀِ ر٬يىخ ٍٻ٬ظْن ػڂ ّنخځ ٳبًح حٓظْٸ٦ ٫ًنيه ًٌٟءه ڃ٤َٰ -

حٻو حٓظخٹ ػڂ طٌٟؤ ٳٸخځ ٳٜڀَ ػڄخڅ ٍٻ٬خص ّٸَأ ٳْين رٴخطلش حٿټظخد ًڃخ ٗخء ڃن ًٌٓ

حٿٸَآڅ ًٷخٽ ڃَس ڃخ ٗخء حهلل ڃن حٿٸَآڅ ٳٚ ّٸ٬ي ٳِ ِٗء ڃنين اٙ ٳِ حٿؼخڃنش ٳبنو ّٸ٬ي 

ٳْيخ ٳْظ٘يي ػڂ ّٸٌځ ًٙ ّٔڀڂ ٳْٜڀِ ٍٻ٬ش ًحكيس ػڂ ّـڀْ ٳْظ٘يي ًّي٫ٌ ػڂ ّٔڀڂ طٔڀْڄش 

ټڂ َّٳ٪ ريخ ٌٛطو كظَ ٌّٷ٨نخ ػڂ ّټزَ ًىٌ ؿخٿْ ٳْٸَأ ػڂ َّٻ٪ ًحكيس حٿٔٚځ ٫ڀْ

ًّٔـي ًىٌ ؿخٿْ ٳْٜڀِ ؿخٿٔخ ٍٻ٬ظْن ٳيٌه اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٳڀڄخ ٻؼَ ٿلڄو ًػٸپ 

ًؿ٬و ؿ٬پ حٿظٔ٪ ٓز٬خ ٙ ّٸ٬ي اٙ ٻڄخ ّٸ٬ي ٳِ حًٕٿَ ًّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن ٷخ٫يح ٳټخنض 

 حهلل. ىٌه ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٷز٠و

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَحڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٫ن ريِ رن  - 

 كټْڂ ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٷخٽ ٷڀض ٕځ حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش9 ٻْٲ

ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٷخٿض9 ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬٘خء ٳٌٻَ -

خ َّٳ٪ ٌٛطو ٻؤنو ٌّٷ٨نخ رپ ٌّٷ٨نخ ػڂ ّي٫ٌ ري٫خء ّٔڄ٬نخ حٿليّغ ًّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ٷخثڄ

 ػڂ ّٔڀڂ طٔڀْڄو ػڂ َّٳ٪ ريخ ٌٛطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن َّٗق رن ىخنت  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حهلل ٻَه حهلل ٿٸخءه ًحٿڄٌص ٷزپ ٿٸخء حهلل.ڃن أكذ ٿٸخء حهلل أكذ حهلل ٿٸخءه ًڃن ٻَه ٿٸخء -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ُٻَّخ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 

٫زي حهلل حٿـيٿِ ٷخٽ ٷڀض ٿ٬خث٘ش ٻْٲ ٻخڅ هڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أىڀو 

 ٷخٿض9

ٙ ٓوخرخ رخٌٕٓحٵ ًٙ ّـُِ رخٿْٔجش ٻخڅ أكٔن حٿنخّ هڀٸخ ٿڂ ّټن ٳخك٘خ ًٙ ڃظٴل٘خ ً-

 ڃؼڀيخ ًٿټن ٬ّٴٌ ًّٜٴق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ُٻَّخ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّلَځ حىىن رؤ٣ْذ ىىن ّـيه كظَ انِ -

ٸي ٻنض أٳظپ ٷٚثي حٿييُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٍٍٕ رْٜٚ حٿيىن ٳِ ٬َٗه ًٿ

 ًٓڀڂ ػڂ ّز٬غ رو ٳڄخ ٬ّظِٽ ڃنخ حڃَأس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٷڀض  - 

 ٿ٬خث٘ش أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷخ٫يح ٷخٿض9
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ح ًّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ٣ٌّٚ ٷخثڄخ ٳبًح ٷَأ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ ٻخڅ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ٣ٌّٚ ٷخ٫ي-

 ًاًح ٷَأ ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٷخ٫يح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ىحًى ٫ن ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ ٻنض  - 

 ڃظټجخ ٫ني ٫خث٘ش ٳٸخٿض9 ّخ أرخ ٫خث٘ش

ؿزَّپ ٿڂ أٍه ٳِ أنخ أًٽ ڃن ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ىٌه ٷخٽ ًٿٺ -

ٌٍٛطو حٿظِ هڀٶ ٳْيخ اٙ ڃَطْن ٍأّظو ڃنيز٤خ ڃن حٿٔڄخء ٓخىح ٨٫ڂ هڀٸو ڃخ رْن حٿٔڄخء 

 ًحٍٕٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

حٿنزِ ٛڀَ حهلل  ڃَڅ أًُحؿټن أڅ ّٰٔڀٌح ٫نيڂ أػَ حٿٰخث٢ ًحٿزٌٽ ٳبنِ أٓظلْْيڂ ًاڅ-

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٻخڅ ّٴ٬ڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٫ًَس أرٌ ٫زي حهلل حٿزِحُ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٯظٔپ ڃن حٿـنخرش ريأ ٳظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس -

ٿڄخء ٳټؤنِ أٍٍ أػَ ّيه ٳِ ًٯٔپ ٳَؿو ًٷيڃْو ًڃٔق ّيه رخٿلخث٢ ػڂ أٳخٝ ٫ڀْو ح

 حٿلخث٢.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن ٫ڄَحڅ رن ك٤خڅ أڅ  - 

 ٫خث٘ش كيػظو

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ّظَٹ ٳِ رْظو ِٗء ٳِ طٜڀْذ اٙ ٷ٠زو.-

ٿڄٸيحځ ٫ن أرْو ٷخٽ ٷڀض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ح - 

 ٿ٬خث٘ش9 ّخ أڃو

رؤُ ِٗء ٻخڅ ّزيأ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ ٫ڀْٺ رْظٺ ًرؤُ ِٗء ٻخڅ ّوظڂ -

 ٷخٿض9 ٻخڅ ّزيأ رخٿٌٔحٹ ًّوظڂ رَٻ٬ظِ حٿٴـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

ٷخٿض9 طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى٫ٍو ڃَىٌنش رؼٚػْن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش 

 ٛخ٫خ ڃن ٬َْٗ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ڃوڀي رن هٴخٱ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ أڅ حٿوَحؽ رخٿ٠ڄخڅ.-

ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿلَع رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

حٿَكڄن ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ػڂ 

 أٗخٍ اٿَ حٿٸڄَ ٳٸخٽ9
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 ّخ ٫خث٘ش حٓظ٬ٌُْ رخهلل ڃن َٗ ىٌح ٳبڅ ىٌح ىٌ حٿٰخٓٶ اًح ًٷذ.-

رن آلٶ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬زي رن ُڃ٬ش9

حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ ػڂ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٓىس رنض ُڃ٬ش أڅ -

 طلظـذ ڃنو ٿڄخ ٍأٍ ڃن ٗزيو ر٬ظزش ٳڄخ ٍآىخ كظَ ٿٸِ حهلل.

ي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٫ن ڃلڄي حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّ - 

ارَحىْڂ أنو ٓڄ٪ ٫ڀٸڄش رن ًٷخٙ حٿڀْؼِ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٷخٽ ٷڀض ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ٳٸخٿض9

 ٻخڅ ّٸَأ ٳْيڄخ ًىٌ ؿخٿْ ٳبًح أٍحى أڅ َّٻ٪ ٷخځ ٳَٻ٪.-

خ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ ًىٌ ؿنذ ٷخٿض9

 ن٬ڂ ًٿټنو ٻخڅ ٙ ّنخځ كظَ ّٰٔپ ٳَؿو ًّظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

طِ ٫ڀَ آٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘يَ ڃخ ٍَّ ٳِ رْض ڃن رٌْطو ٿٸي ٻخڅ ّؤ-

حٿيهخڅ ٷخٽ ٷڀض ّخ أڃو ٳڄخ ٻخڅ ٬٣خڃيڂ ٷخٿض9 حٌٕٓىحڅ حٿڄخء ًحٿظڄَ ٯَْ أنو ٻخڅ ٿو 

 ؿَْحڅ ٛيٵ ڃن حٕنٜخٍ ًٻخنض ٿيڂ ٍرخثذ ٳټخنٌح ّز٬ؼٌڅ اٿْو ڃن أٿزخنيخ.

زؤنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أن - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ُّنذ رنض ؿلٖ حٓظل٠ْض ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳؤڃَىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٰٔپ ٿټپ ٛٚس ٳبڅ ٻخنض ٿظيهپ حٿڄَٻن 

 ڃڄڀٌءح ڃخء ٳظٰظڄْ ٳْو ػڂ طوَؽ ڃنو ًاڅ حٿيځ ٿٰخٿزو ٳظوَؽ ٳظٜڀِ.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه كيػن - 

٫ڀٸڄش رن ًٷخٙ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٻنض أ٣ْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن 

 ّلَځ ًكْن ّلپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن كْٔن ٫ن حٿِىَُ  - 

٘ش ٷخٿض9 أىيّض ٿلٴٜش ٗخس ًنلن ٛخثڄظخڅ ٳؤٳ٤َطنِ ًٻخنض حرنش ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث

 أرْيخ ٳيهپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَنخ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ9

 أريٙ ٌّڃخ ڃټخنو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

خ ٳٸخٿض ٿيخ9 أ٫خًٹ حهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٳؤنټَص ٫خث٘ش ٷخٽ ٓؤٿظيخ حڃَأس ّيٌىّش ٳؤ٤٫ظي

٫خث٘ش ًٿٺ ٳڀڄخ ٍأص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٿو9 ٳٸخٽ ٙ ٷخٿض ٫خث٘ش ػڂ ٷخٽ ٿنخ 

َِ أنټڂ طٴظنٌڅ ٳِ ٷزٌٍٻڂ.  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ًٿٺ أنو أًكِ اٿ

٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ّلَْ ٫ن - 
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 أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ٿٸي ٳظڀض ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ٳز٬غ ريخ ًأٷخځ ٳڄخ طَٹ ْٗجخ -

 ٻخڅ ّٜن٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٫زخّ ٫ن  - 

ِر٫َْن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫زي حهلل رن نْخٍ ٫ن ٫ًَس رن حٿ

 ًٓڀڂ ر٨زْش ٳْيخ هَُ ٳٸٔڄو رْن حٿلَس ًحٕڃش ٌٓحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ڃخ ٓزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزلش حٿ٠لَ ٷ٢ ًانِ 

 ٕٓزليخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ  - 

٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حٿلْش ٳخٓٸش ًحٿ٬ٸَد 

 ٳخٓٸش ًحٿٴؤٍس ٳخٓٸش ًحٿَٰحد ٳخٓٶ.

ټَ رن ڃلڄي أهزَه ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ أڅ أرخ ر - 

 ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ ُحٽ ؿزَّپ ٌّْٛنِ رخٿـخٍ كظَ ٧ننض أنو ٌٍْٓػو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 

خٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٫ن ٫خث٘ش ٷ

 ّٸٌٽ9

 اڅ حٿٌٔحٹ ٿڄ٤يَس ٿڀٴڂ ڃَٟخس ٿڀَد.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي أڅ ٫خث٘ش ٓجڀض ٫ن  - 

حٿٸَحءس ٳِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ ٛٚس حٿٴـَ ٳٸخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٔ 

 َص ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي.حٿٸَحءس ٳْيڄخ ًًٻ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي أڅ ٫خث٘ش نِٿض ٫ڀَ  - 

أځ ٣ڀلش حٿ٤ڀلخص ٳَأص رنخطيخ ّٜڀْن رَْٰ هڄَ ٳٸخٿض9 انِ ٍٍٕ رنخطٺ ٷي ك٠ن أً 

٫ًڀْيخ هڄخٍ كخٝ ر٠٬ين ٷخٿض9 أؿپ ٷخٿض9 ٳٚ طٜڀْن ؿخٍّش ڃنين ًٷي كخٟض اٙ 

 ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

َِ كٸٌه ٳٸخٽ9 ٗٸْو رْن ىٌه ًرْن حٿٴظخس حٿظِ ٫ني أځ ٓڀڄش - َِ ٫ًنيُ ٳظخس ٳخٿٸَ اٿ ىهپ ٫ڀ

 ٳبنِ ٙ أٍحىڄخ اٙ ٷي كخٟظخ أً ٙ أٍحىخ اٙ ٷي كخٟض.

ٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي ح - 

 حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ9

 ٣ْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ٿلَڃو ٣ًْزظو رڄنَ ٷزپ أڅ ّٴْٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍخس ٫ن ّلَْ  - 
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 رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳوَؿض ٳبًح ىٌ رخٿزٸْ٪ ٍحٳ٪ ٍأٓو اٿَ  ٳٸيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

حٿٔڄخء ٳٸخٽ ٿ9ِ أٻنض طوخٳْن أڅ ّلْٲ حهلل ٫ڀْٺ ًٌٍٓٿو ٷخٿض ٷڀض9 ٧ننض أنٺ أطْض 

ر٬ٞ نٔخثٺ ٳٸخٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّنِٽ ٿْڀش حٿنٜٲ ڃن ٬ٗزخڅ اٿَ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳْٰٴَ 

 ٕٻؼَ ڃن ٫يى ٬َٗ ٯنڂ ٻڀذ.

ِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظٌٟؤ رٸيٍ حٿڄي ًّٰظٔپ رٸيٍ حٿٜخ٩.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كـخؽ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش  - 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

 اڅ ٿټپ ٷٌځ ڃخىس ًاڅ ڃخىس ٷَّٖ ڃٌحٿْيڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 

 ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٴًَح.حٿڀيڂ حؿ٬ڀنِ ڃن حٿٌّن اًح أكٔنٌح حٓظزًَ٘ح ًاًح أٓخإًح حٓظٰ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ أٍر٬خ ٷزپ حٿ٨يَ ًٷخٽ ِّّي ڃَس ٍٻ٬ظْن -

ر٬يىخ ًٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ًٻخڅ ّٸٌٽ9 ن٬ڂ حٿٌٍٔطخڅ ىڄخ ّٸَإًنيڄخ ٳِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ 

 ـَ ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ًٷپ ىٌ حهلل أكي.حٿٴ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٬ّنِ ٫ن  - 

 أرِ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷي هََْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخهظَنخه ٳڀڂ ن٬يه ٣ٚٷخ ٷخٽ أرٌ رټَ ٓٸ٢ ڃن -

 ٻظخرِ أرٌ حٿ٠لَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٳَٹ حٿڄنِ ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 

ن ٍرخف ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن حٿن٬ڄخڅ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زي حهلل ر

 ٷخٽ9

 اًح حٿظٸَ حٿوظخنخڅ ًؿذ حٿٰٔپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش رن حٿلـخؽ ٫ن أرِ ٫ڄًَ  - 

حٿـٌنِ ٫ن ٣ڀلش ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ؿخٍّن 
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 َ أّيڄخ أىيُ ٷخٽ9ٳبٿ

 اٿَ أٷَريڄخ ڃنٺ رخرخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن هخٿي رن  - 

أرِ حٿٜڀض ٷخٽ ٻنخ ٫ني ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٳٌٻًَح حٿَؿپ ّـڀْ ٫ڀَ حٿوٚء ٳْٔظٸزپ 

 ٺ ًٻَ ٫ني حٿنزِ ٳٸخٽ9حٿٸزڀش ٳټَىٌح ًٿٺ ٳليع ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ًٿ

 أًٷي ٳ٬ڀٌىخ كٌٿِ ڃٸ٬يُ اٿَ حٿٸزڀش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن  - 

 ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٫ڀْو ٿو أؿَه ڃَطْن.حٿڄخىَ رخٿٸَآڅ ڃ٪ حٿٔٴَس حٿټَحځ حٿزٍَس ًحٿٌُ ّٸَإه ًىٌ ّ٘ٶ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ كيػنخ  - 

ِّّي رن ًٍڃخڅ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9 ّخ 

 ٫خث٘ش

ٿِٷظو ٿٌٙ أڅ ٷٌڃٺ كيّغ ٫يي رـخىڀْش ٕڃَص رخٿزْض ٳييځ ٳؤىهڀض ٳْو ڃخ أهَؽ ڃنو ًأ-

رخٍٕٝ ًؿ٬ڀض ٿو رخرْن رخرخ َٗٷْخ ًرخرخ ٯَرْخ ٳبنيڂ ٫ـًِح ٫ن رنخثو ٳزڀٰض رو أٓخّ 

 ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀڄش  - 

ٷخٿض9 ٷيڃنخ  ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ٫زي حهلل رن ٫ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش ٫ن ٫خث٘ش

حٿڄيّنش ًىِ أنـخٽ ًٯَٷي ٳخٗظټَ آٽ أرِ رټَ ٳخٓظؤًنض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ 

 ٫ْخىس أرِ ٳؤًڅ ٿِ ٳؤطْظو ٳٸڀض9 ّخ أرض ٻْٲ طـيٹ ٷخٽ9

 ٻپ حڃَة ڃٜزق ٳِ أىڀو * ًحٿڄٌص أىنَ ڃن َٗحٹ ن٬ڀو

 ـيٹ ٷخٽ9ٷخٿض9 ٷڀض ىـَ ًحهلل أرِ ػڂ أطْض ٫خڃَ رن ٳيَْس ٳٸڀض أُ ٫خڃَ ٻْٲ ط

 ًؿيص حٿڄٌص ٷزپ ًًٷو * اڅ حٿـزخڅ كظٴو ڃن ٳٌٷو

 ٷخٿض9 ٳؤطْض رٚٙ ٳٸڀض ّخ رٚٽ ٻْٲ طـيٹ ٳٸخٽ9

 اٙ ٿْض ٬َُٗ ىپ أرْظن ٿْڀش * رٴؾ ًكٌٿِ أًهَ ًؿڀْپ

 ٷخٿض9 ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو ٷخٽ9

خ حٿڄيّنش ٻڄخ كززض اٿْنخ ڃټش حٿڀيڂ رخٍٹ ٿنخ ٳِ ٛخ٫نخ ًرخٍٹ ٿنخ ٳِ ڃينخ ًكزذ اٿْن-

 ًحنٸپ ًرخءىخ اٿَ هڂ ًڃي٬ْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٛيٷش رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ  - 

 حٿـٌنِ ٫ن ِّّي رن رخرنٌّ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

٬ّزؤ حهلل رو ْٗجخ ًىٌّحڅ ٙ ّظَٹ حهلل ڃنو ْٗجخ حٿيًحًّن ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ػٚػش9 ىٌّحڅ ٙ -

ًىٌّحڅ ٙ ّٰٴَه حهلل ٳؤڃخ حٿيٌّحڅ حٿٌُ ٙ ّٰٴَه حهلل ٳخٿَ٘ٹ رخهلل ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ9 ًڃن 

َّ٘ٹ رخهلل ٳٸي كَځ حهلل ٫ڀْو حٿـنش. ًأڃخ حٿيٌّحڅ حٿٌُ ٙ ٬ّزؤ حهلل رو ْٗجخ ٳ٨ڀڂ حٿ٬زي نٴٔو 
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َٻو أً ٛٚس طَٻيخ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٰٴَ ًٿٺ ٳْڄخ رْنو ًرْن ٍرو ڃن ٌٛځ ٌّځ ط

ًّظـخًُ اڅ ٗخء ًأڃخ حٿيٌّحڅ حٿٌُ ٙ ّظَٹ حهلل ڃنو ْٗجخ ٳ٨ڀڂ حٿ٬زخى ر٠٬يڂ ر٠٬خ 

 حٿٸٜخٙ ٙ ڃلخٿش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن  - 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ حرنظْو ٳخ٣ڄش ٳٔخٍىخ ٳزټض ػڂ ٓخٍىخ ٿڄخ ڃ-

ٳ٠لټض ٳٔؤٿظيخ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٿض9 أڃخ كْغ رټْض ٳبنو أهزَنِ أنو ڃْض ٳزټْض ػڂ أهزَنِ 

 أنِ أًٽ أىڀو ٿلٌٷخ رو ٳ٠لټض.

ڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٫ن ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن حٿٸخٓ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن أكيع ٳِ أڃَنخ ڃخ ٿْْ ڃنو ٳيٌ ٍى.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ كٔخڅ  - 

ٷخٽ9 ىهپ ٍؿٚڅ ڃن رنِ ٫خڃَ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳؤهزَحىخ أڅ أرخ ىََّس ّليع ٫ن حٿنزِ 

 ْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9ٛڀَ حهلل ٫ڀ

حٿ٤َْس ڃن حٿيحٍ ًحٿڄَأس ًحٿٴَّ ٳ٠ٰزض ٳ٤خٍص ٗٸش ڃنيخ ٳِ حٿٔڄخء ًٗٸش ٳِ -

حٍٕٝ ًٷخٿض9 ًحٿٌُ أنِٽ حٿٴَٷخڅ ٫ڀَ ڃلڄي ڃخ ٷخٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷ٢ انڄخ ٷخٽ ٻخڅ أىپ حٿـخىڀْش ّظ٤ًَْڅ ڃن ًٿٺ.

نزؤنخ ؿ٬ٴَ رن رَى ٫ن أځ ٓخٿڂ حٿَحٓزْش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أ - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿوڀٌٱ ٳڂ حٿٜخثڂ أ٣ْذ ٫ني حهلل ڃن ٍّق حٿڄٔٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ٷخٿض9ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش 

 ٷي هََْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخهظَنخه أٳټخڅ ٣ٚٷخ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأٍ ڃوْڀش ٬ّنِ حٿْٰڂ طڀٌڅ ًؿيو ًطَْٰ ًىهپ -

ٍ ٫نو ٷخٿض9 ٳٌٻَص ٿو ٫خث٘ش ر٬ٞ ڃخ ٍأص ڃنو ًهَؽ ًأٷزپ ًأىرَ ٳبًح أڃ٤َص َٓ

ٳٸخٽ9 ًڃخ ّيٍّنِ ٿ٬ڀو ٻڄخ ٷخٽ ٷٌځ ٫خى ٳڀڄخ ٍأًه ٫خٍٟخ ڃٔظٸزپ أًىّظيڂ ٷخٿٌح ىٌح 

 ٫خٍٝ ڃڄ٤َنخ رپ ىٌ ڃخ حٓظ٬ـڀظڂ رو ٍّق ٳْيخ ٫ٌحد أٿْڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ڃ٬خً ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن - 

٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخنض ٿنخ كَْٜس نز٤ٔيخ رخٿنيخٍ ًنلظـَىخ رخٿڀْپ ٳٜڀَ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳٔڄ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ ٷَحءطو ٳٜڀٌح رٜٚطو ٳڀڄخ ٻخنض حٿڀْڀش 

 حٿؼخنْش ٻؼًَح ٳخ٣ڀ٪ اٿْيڂ ٳٸخٽ9
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٬ڄپ اٿْو أىًڃو حٻڀٴٌح ڃن ح٫ٕڄخٽ ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح ًٻخڅ أكذ حٿ-

 ًاڅ ٷپ ٷخٿض9 ًٻخڅ اًح ٛڀَ ٛٚس أػزظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً ٷخٽ كيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ  - 

 حٿ٬ٸْڀِ ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٳٸخٿض9

خڅ اًح ٷَأ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ ًاًح ٷَأ ٻخڅ ّٜڀِ ٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخثڄخ ًٿْٚ ٣ٌّٚ ٷخ٫يح ًٻ-

 ؿخٿٔخ ٍٻ٪ ؿخٿٔخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ  - 

ٷخٽ ٻنض ٫ني ٫خث٘ش ٷخٽ ٷڀض أٿْْ حهلل ّٸٌٽ ًٿٸي ٍآه رخٕٳٶ حٿڄزْن ًٿٸي ٍآه نِٿش أهٍَ 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيڄخ ٳٸخٽ9ٷخٿض9 أنخ أًٽ ىٌه حٕڃش ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

انڄخ ًحٹ ؿزَّپ ٿڂ َّه ٳِ ٌٍٛطو حٿظِ هڀٶ ٫ڀْيخ اٙ ڃَطْن ٍآه ڃنيز٤خ ڃن حٿٔڄخء -

 اٿَ حٍٕٝ ٓخىح ٨٫ڂ هڀٸو ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن ٫خڃَ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9 - 

ڀْو ًٓڀڂ ٻخطڄخ ْٗجخ ڃڄخ أنِٽ حهلل ٫ڀْو ٿټظڂ ىٌه حّٓخص ٿٌ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

٫ڀَ نٴٔو9 ًاً طٸٌٽ ٿڀٌُ أن٬ڂ حهلل ٫ڀْو ًأن٬ڄض ٫ڀْو أڃٔٺ ٫ڀْٺ ًُؿٺ ًحطٶ حهلل 

ًطوٴِ ٳِ نٴٔٺ ڃخ حهلل ڃزيّو ًطوَ٘ حٿنخّ ًحهلل أكٶ أڅ طو٘خه اٿَ ٷٌٿو ًٻخڅ أڃَ حهلل 

 ڃٴ٬ٌٙ.

لڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ أڅ ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 

 ٷخٿض9

ٷي ٳَٟض حٿٜٚس ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن رڄټش ٳڀڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش -

ُحى ڃ٪ ٻپ ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن اٙ حٿڄَٰد ٳبنيخ ًطَ حٿنيخٍ ًٛٚس حٿٴـَ ٿ٤ٌٽ ٷَحءطيڄخ 

 ٷخٽ ًٻخڅ اًح ٓخٳَ ٛڀَ حٿٜٚس حًٕٿَ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن ٫ٍِس ٫ن كڄْي رن ٫زي  كيػنخ ٫زي - 

 حٿَكڄن ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٻخڅ ٿنخ ٓظَ ٳْو طڄخػْپ ٣َْ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ّخ ٫خث٘ش كٌٿْو ٳبنِ -

 اًح ٍأّظو ًٻَص حٿينْخ ًٻخنض ٿنخ ٷ٤ْٴش ّڀزٔيخ طٸٌٽ ٫ڀڄيخ كََّ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس  كيػنخ - 

٫ن أرِ حٿ٠لَ ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ كيػظنِ حٿٜيّٸش رنض حٿٜيّٶ كزْزش كزْذ حهلل حٿڄزَأس 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٳڀڂ أٻٌريخ.-

ن ٌّٓٲ ٷخٽ أنزؤنخ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ر - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي حٿليحى ٫ن ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ  - 

 ٷخٽ9 ٷڀض ٿ٬خث٘ش

څ أكذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٫خث٘ش ٷڀض9 ٳڄن حٿَؿخٽ أُ حٿنخّ ٻخ-

 ٷخٿض9 أرٌىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ٙ ّيهپ حٿيؿخٽ ڃټش ًٙ حٿڄيّنش.

ٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٍؿپ ٷخٽ ٓؤٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس ٷخ - 

 ٫خث٘ش

ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ٳِ رْظو ٷخٿض9 ٻخڅ َّٷ٪ حٿؼٌد ًّوٜٲ -

 حٿن٬پ أً نلٌ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ  - 

 ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ّيٳن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٓڄ٬نخ ٌٛص حٿڄٔخكِ ڃن آهَ  ڃخ ٫ڀڄنخ أّن-

 حٿڀْپ ٿْڀش حٍٕر٬خء ٷخٽ حرن آلٶ ًحٿڄٔخكِ حٿڄًٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أّڄن رن نخرپ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض أرِ  - 

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ٿْغ ٫ن أځ ٻڀؼٌځ رنض ٫ڄًَ رن أرِ ٫ٸَد ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

٫ڀْټڂ رخٿظڀزْن حٿزْٰٞ حٿنخٳ٪ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انو ّٰٔپ ر٤ن أكيٻڂ ٻڄخ ّٰٔپ أكيٻڂ -

ًؿيو رخٿڄخء ڃن حٿٌٓن ًٷخٿض9 ٻخڅ اًح حٗظټَ ڃن أىڀو انٔخڅ ٙ طِحٽ حٿزَڃش ٫ڀَ حٿنخٍ 

ظټَ أكي ڃن أىڀو ْٗجخ ٙ كظَ ّؤطِ ٫ڀْو أكي ٣َٳْو ًٷخٽ ٬ّنِ ًٍف رزٰيحى ٻخڅ اًح حٗ

 طِحٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء أنو ٓڄ٪ ٫زْي  - 

رن ٫ڄَْ ًحٿ٠لخٹ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ّٸٌٽ أهزَطنِ 

 ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٿ٫ٚزْن ًىىص أنِ أٍحىڂ ٷخٿض9

و ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿزخد ًٷڄض ًٍحءه أن٨َ ٳْڄخ رْن أًنْو ٫ًخطٸو ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 ًىڂ ّڀ٬زٌڅ ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ ٤٫خء ٳَّ أً كزٖ ًٷخٽ حرن ٫ڄَْ ىڂ كزٖ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن رنخنش ڃٌٙس ٫زي  - 

ىخ اً ىهپ ٫ڀْيخ حٿَكڄن رن كْخڅ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9 رْنخ ىِ ٫ني

َِ اٙ أڅ طٸ٬٤ٌح ؿٚؿڀيخ ٳٔؤٿظيخ  رـخٍّش ٫ڀْيخ ؿٚؿپ ٌّٜطن ٳٸخٿض9 ٙ طيهڀٌىخ ٫ڀ

 رنخنش ٫ن ًٿٺ ٳٸخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 أٍر٬خء ٷخٽ حرن آلٶ ًحٿڄٔخكِ حٿڄًٍَ.

ظنِ ٳخ٣ڄش رنض أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أّڄن رن نخرپ ٷخٽ كيػ - 
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ٿْغ ٫ن أځ ٻڀؼٌځ رنض ٫ڄًَ رن أرِ ٫ٸَد ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

٫ڀْټڂ رخٿظڀزْن حٿزْٰٞ حٿنخٳ٪ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه انو ّٰٔپ ر٤ن أكيٻڂ ٻڄخ ّٰٔپ أكيٻڂ -

طِحٽ حٿزَڃش ٫ڀَ حٿنخٍ  ًؿيو رخٿڄخء ڃن حٿٌٓن ًٷخٿض9 ٻخڅ اًح حٗظټَ ڃن أىڀو انٔخڅ ٙ

كظَ ّؤطِ ٫ڀْو أكي ٣َٳْو ًٷخٽ ٬ّنِ ًٍف رزٰيحى ٻخڅ اًح حٗظټَ أكي ڃن أىڀو ْٗجخ ٙ 

 طِحٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء أنو ٓڄ٪ ٫زْي  - 

طنِ رن ٫ڄَْ ًحٿ٠لخٹ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ّٸٌٽ أهزَ

 ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٿ٫ٚزْن ًىىص أنِ أٍحىڂ ٷخٿض9

ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿزخد ًٷڄض ًٍحءه أن٨َ ٳْڄخ رْن أًنْو ٫ًخطٸو -

 ًىڂ ّڀ٬زٌڅ ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ ٤٫خء ٳَّ أً كزٖ ًٷخٽ حرن ٫ڄَْ ىڂ كزٖ.

رنخنش ڃٌٙس ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن  - 

حٿَكڄن رن كْخڅ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9 رْنخ ىِ ٫نيىخ اً ىهپ ٫ڀْيخ 

َِ اٙ أڅ طٸ٬٤ٌح ؿٚؿڀيخ ٳٔؤٿظيخ  رـخٍّش ٫ڀْيخ ؿٚؿپ ٌّٜطن ٳٸخٿض9 ٙ طيهڀٌىخ ٫ڀ

 رنخنش ٫ن ًٿٺ ٳٸخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٳْو ؿَّ ًٙ طٜلذ ٍٳٸش ٳْيخ ؿَّ.ٙ طيهپ حٿڄٚثټش رْظخ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ ڃٌٿَ ٫ڄَ رن  - 

٫زْي حهلل ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ نٸٌٽ ٙ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ كظَ نٸٌٽ ٙ ٌّٜځ ًڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 حٓظټڄپ ْٛخځ ٗيَ ٷ٢ اٙ ٍڃ٠خڅ ًڃخ ٍأّظو ٳِ ٗيَ ٷ٢ أٻؼَ ْٛخڃخ ڃنو ٳِ ٬ٗزخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رټَ ٫ن ٫خٛڂ ڃٌٿَ  - 

 ٿٸَّزش رنض ڃلڄي رن أرِ رټَ ٫ن ٷَّزش ٫ن ٫خث٘ش

ِ حٿٌٜځ ٳٸڀض ٿو9 انٺ طٌحٛپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳ-

 ٷخٽ9 أنخ ٿٔض ٻؤكي ڃنټڂ انِ أرْض أ٬٣ڂ ًأٓٸَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ڃٌٿَ ٷَّزش ٫ن ٷَّزش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أًٳَ رن ىىڀڂ حٿ٬يًُ ٫ن ڃ٬خًس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنخٽ ْٗجخ ڃن ًؿٌىنخ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ  - 

رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ػڄخڃش رن ٻٚد أڅ أرخ ٓڀڄش كيػو أڅ ٫خث٘ش كيػظو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

حٿيرخء ًٙ ٳِ حٿنٸَْ ًٙ ٳِ حٿڄِٳض ًٙ طنزًٌح حٿِرْذ ًحٿظڄَ ؿڄ٬ْخ ًٙ ٙ طنزًٌح ٳِ -

 طنزًٌح حٿزَٔ ًحٿ٣َذ ؿڄ٬ْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ُّخى أڅ أرخ  - 

نيْٺ أهزَه أڅ أرخ حٿيٍىحء ٻخڅ ّو٤ذ حٿنخّ أڅ ٙ ًطَ ٿڄن أىٍٹ حٿٜزق ٳخن٤ڀٶ ٍؿخٽ 

 ن حٿڄئڃنْن اٿَ ٫خث٘ش ٳؤهزًَىخ ٳٸخٿض9ڃ

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ٳٌْطَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َ ػڂ ّٜڀِ ٳْو ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔڀض حٿڄنِ ڃن ػٌرو ر٬َٵ حًٕه-

 ًّلظو ڃن ػٌرو ّخرٔخ ػڂ ّٜڀِ ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ ڃلڄي رن أرِ كٴٜش ٫ن حرن ٗيخد ٫ن حرن  - 

َِ حڃَأس ڃ٬يخ حرنظخڅ ٿيخ ٳؤ٬٣ڄظيخ طڄَس ٳ٘ٸظيخ  كِځ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ىهڀض ٫ڀ

َِ ٌٍٓٽ حهلل  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ٿو ًٿٺ رْنيڄخ ًٿڂ طؤٻپ ْٗجخ ڃنيخ ْٗجخ ٳيهپ ٫ڀ

 ٳٸخٽ9

 ڃن حرظڀِ ڃن حٿزنخص رِ٘ء ٳؤكٔن ٛلزظين ٻن ٿو ٓظَح ڃن حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ9 ٓڄ٬ض  - 

 هْؼڄش ّليع ٫ن أرِ ٤٫ْش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٓڄ٬ظيخ ٿزض ٿزْٺ حٿڀيڂ أنِ ٫ٕڀڂ ٻْٲ ٻخنض طڀزْش ٌٍٓٽ حهلل -

 ٿزْٺ  ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي ًحٿن٬ڄش ٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن هْؼڄش ٫ن أرِ  - 

٤٫ْش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 أنِ ٫ٕڀڂ ٻْٲ ٻخنض طڀزْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٽ9 ػڂ ٓڄ٬ظيخ طڀزِ ر٬ي ًٿٺ ٿزْٺ حٿڀيڂ ٿزْٺ ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي ًٓڀڂ ٷخ

 ًحٿن٬ڄش ٿٺ ٷخٽ أرِ أرٌ ٤٫ْش حٓڄو ڃخٿٺ رن كڄِس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٌٕٓى ڃلڄي رن ٫زي  - 

 رَْ ٫ن ٫خث٘شحٿَكڄن رن نٌٳپ ًٻخڅ ّظْڄخ ٳِ كـَ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس رن حٿِ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳَى حٿلؾ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ رن كڄخى ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن  - 

 أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳَى حٿلؾ.-

خ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٷخٽ أنزؤنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػن - 

ٗيخد أڅ ٫ًَس أهزَه أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 أىپ ٌٍٓٽ حهلل 
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ٳِ كـش حٿٌىح٩ ًٓخٵ ڃ٬و حٿييُ ًأىپ نخّ ڃ٬و 

نض ڃڄن أىپ رخٿ٬ڄَس ًٓخٷٌح حٿييُ ًأىپ نخّ رخٿ٬ڄَس ًٿڂ ٌّٔٷٌح ىيّخ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳټ

 رخٿ٬ڄَس ًٿڂ أٓٶ ىيّخ ٳڀڄخ ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃن ٻخڅ ڃنټڂ أىپ رخٿ٬ڄَس ٳٔخٵ ڃ٬و حٿييُ ٳڀ٤ْٲ رخٿزْض ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًٙ ّلپ -

ڃنو ِٗء كَځ ڃنو كظَ ّٸ٠ِ كـو ًّنلَ ىيّو ٌّځ حٿنلَ ًڃن ٻخڅ ڃنټڂ أىپ رخٿ٬ڄَس 

ٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ ٿْٴٞ ًٿْلپ ػڂ ٿْيپ رخٿلؾ ًٿْيي ًٿڂ ّٔٶ ڃ٬و ىيّخ ٳڀ٤ْٲ رخٿزْض ًرخ

ٳڄن ٿڂ ّـي ٳْٜخځ ػٚػش أّخځ ٳِ حٿلؾ ًٓز٬ش اًح ٍؿ٪ اٿَ أىڀو ٷخٿض ٫خث٘ش ٳٸيځ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلؾ حٿٌُ هخٱ ٳٌطو ًأَهَ حٿ٬ڄَس.

رن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٫خڃَ حٿوِحُ ٫ن ٫زي حهلل - 

َِ ڃنين ٿْڀش انڄخ  َِ ٿظٔ٪ ٫ًَّ٘ن ٳٸڀض انِ ڃخ هٴْض ٫ڀ ڃڀټْش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

 ڃ٠ض طٔ٪ ٫ًًَ٘څ ٿْڀش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ّخ ٫خث٘ش اڅ حٿ٘يَ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن أرِ  - 

ڀټْش ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ طڄْڂ ٙ نټٌرو ٷخٽ أهزَص ٫خث٘ش أڅ حرن ٫ڄَ ّٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ ڃ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

حٿ٘يَ طٔ٪ ٫ًًَ٘څ ٳؤنټَص ًٿٺ ٫خث٘ش ًٷخٿض9 ّٰٴَ حهلل ٕرِ ٫زي حٿَكڄن ٿْْ ٻٌٿٺ -

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټنو ٷخٽ حٿ٘يَ ّټٌڅ ط٬ٔخ ٫ًَّ٘ن.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ كٴٜش ٷخٽ كيػنخ حرن  كيػنخ ٫زي - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخنٌح ٌّٜڃٌڅ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٷزپ أڅ ّٴَٝ ٍڃ٠خڅ ًٻخڅ ٌّځ ٳْو طٔظَ حٿټ٬زش-

ٳڀڄخ ٳَٝ حهلل ٫ِ ًؿپ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃن ٗخء أڅ 

 أڅ ّظَٻو ٳڀْظَٻو.ٌّٜڃو ٳڀْٜڄو ًڃن ٗخء 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن أرِ ٛخٿق حٿِّخص أنو  - 

 ٓڄ٪ أرخ ىََّس ّٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اًح ٻخڅ ٌّځ ٌٛځ أكيٻڂ ٳٚ َّٳغ ًٙ ّٜوذ ٳبڅ ٓخرو أكي أً ٷخطڀو أكي ٳڀْٸپ انِ -

 حڃَإ ٛخثڂ.

يػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ 

 ٍٻ٫ٌو9

 ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي  - 

 ٘وَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو9حهلل رن حٿ
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 ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ رن ٫َٳ٤ش ٷخٽ  - 

أرِ ًانڄخ ىٌ هخٿي رن ٫ڀٸڄش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي هَْ ّليع ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 و ًٓڀڂ٫ڀْ

أنو نيَ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ انڄخ ىٌ هخٿي رن -

 ٫ڀٸڄش حٿيڄيحنِ ًِىَڂ ٬ٗزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٗڄْٔش أنيخ ٻخنض ٫ني  - 

 ٸخٿض٫9خث٘ش ٳٸخځ اٿْيخ انٔخڅ ٳٸخٽ9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن ڃخ طٸٌٿْن ٳِ نزٌْ حٿـَ ٳ

 نيَ حٿنزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نَٜ رن ٫ڀِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ ٫ن ى٘خځ ٫ن  - 

 ٗڄْٔش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ.-

ِ حٕه٠َ ٷخٽ كيػنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٛخٿق رن أر - 

ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظ٬ًٌ ٳِ ٛٚطو 

 ڃن حٿڄَٰځ ًحٿڄؤػڂ ٳٸخٽ ٷخثپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٻؼَ ڃخ ط٬ًٌ ڃن حٿڄَٰځ ٳٸخٽ9

 اڅ حٿَؿپ اًح ٯَځ كَيع ٳټٌد ٫ًًي ٳؤهڀٲ.-

خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ّلَْ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘ - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش كيػظو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 هًٌح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ -

ّڄپ كظَ طڄڀٌح ًٻخڅ أكذ حٿٜٚس اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ىحًځ ٫ڀْيخ ًاڅ 

 ڀْيخ.ٷڀض ًٻخڅ اًح ٛڀَ ٛٚس ىحًځ ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9  - 

ًحهلل ٿٸي ٻخڅ ّؤطِ ٫ڀَ آٽ ڃلڄي ٗيَ ڃخ نوظزِ ٳْو ٷخٽ ٳٸڀض9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن ٳڄخ ٻخڅ 

 ّؤٻپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

ِٗء ڃن ٿزن ّييًڅ ڃنو اٿَ ٻخڅ ٿنخ ؿَْحڅ ڃن حٕنٜخٍ ؿِحىڂ حهلل هَْح ٻخڅ ٿيڂ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄَ رن ٫زي حهلل رن  -

 ٫ًَس أنو ٓڄ٪ ٫ًَس ًحٿٸخٓڂ ّوزَحڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

كْن ٣َْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ رٌٍَّس ٿلـش حٿٌىح٩ ٿڀلپ ًحٗكَحځ -

 أكَځ ًكْن ٍڃَ ؿڄَس حٿ٬ٸزش ٌّځ حٿنلَ ٷزپ أڅ ٤ٌّٱ رخٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ حٿوِحُ ٫ن حرن أرِ ڃڀټْش  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9
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 ٣َْزض ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أىپ رؤ٣ْذ ڃخ ٷيٍص ٫ڀْو ڃن ٣ْزِ.-

نِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنخ حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ًكڄخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ًڃنٌٍٜ ًٓڀْڄخڅ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻؤنڄخ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ ٷخٽ -

 ٓڀْڄخڅ ٳِ ٬َٗ ًٷخٽ ڃنٌٍٜ ٳِ أٌٛٽ ٬َٗه ًٷخٽ حٿلټڂ ًكڄخى ٳِ ڃٴَٵ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حٿؼٌٍُ ٫ن حٿلٔن رن ٫زْي حهلل حٿنو٬ِ  كيػنخ - 

 ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿڄٔٺ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي ٍرو ٫ن أرِ  - 

٫ْخٝ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ر٬ؼو اٿَ أځ ٓڀڄش 

َِ ٳؤهزَنِ أڅ أځ ٓڀڄش  ٫ًخث٘ش ٳٸخٽ9 أطْض ٯٚځ أځ ٓڀڄش نخٳ٬خ ٳؤٍٓڀظو اٿْيخ ٳَؿ٪ اٿ

 ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ ػڂ ّٜزق ٛخثڄخ ٷخٽ ػڂ -

څ أرخ ٫ڄًَ ٳز٬ؼو اٿْيخ ٳٔؤٿيخ ٫ن ًٿٺ ٳؤهزَطو أڅ نزِ حهلل ٛڀَ ٿٸِ ٯٚځ ٫خث٘ش ًٻٌح

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ ػڂ ّٜزق ٛخثڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنِ ڃخٿٺ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن  - 

ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل رن ڃ٬ڄَ حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ ٌّنْ ڃٌٿَ ٫خث٘ش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٍؿٚ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ًحٷٲ ٫ڀَ حٿزخد9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٛزق ؿنزخ ًأنخ أٍّي 

حٿْٜخځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًأنخ أٛزق ؿنزخ ًأنخ أٍّي حٿْٜخځ ػڂ حٯظٔپ 

ٳؤٌٛځ ٷخٽ حٿَؿپ انٺ ٿٔض ڃؼڀنخ انٺ ٯٴَ ٿٺ ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ 

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ9حهلل ٛ

 ًحهلل انِ ٍٕؿٌ أڅ أٻٌڅ أه٘خٻڂ هلل ًأ٫ڀڂ رڄخ حطٸَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ  - 

 ٫ن حٿزيِ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿيخ

 انِ كخثٞ ٳٸخٽ9 اڅ ك٠ْظٺ ٿْٔض ٳِ ّيٹ. نخًٿْنِ حٿوڄَس ڃن حٿڄٔـي ٳٸخٿض9-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٛخٿق رن ٍٓظڂ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٷخٽ  - 

َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ رَٔٱ ًأنخ أرټِ ٳٸخٽ9  ٷخٿض ٫خث٘ش9 ىهپ ٫ڀ

ٷخٽ ًِٿَڂ ًحٹ  ڃخ ّزټْٺ ّخ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9 ٷڀض َّؿ٪ حٿنخّ رنٔټْن ًأنخ أٍؿ٪ رنٔٺ ًحكي-

ٷخٿض ٷڀض9 انِ ك٠ض ٷخٽ9 ًحٹ ِٗء ٻظزو حهلل ٫ڀَ رنخص آىځ حٛن٬ِ ڃخ ّٜن٪ حٿلخؽ 

ٷخٿض9 ٳٸيڃنخ ڃټش ػڂ حٍطلڀنخ اٿَ ڃنَ ػڂ حٍطلڀنخ اٿَ ٫َٳش ػڂ ًٷٴنخ ڃ٪ حٿنخّ ػڂ ًٷٴض 

رـڄ٪ ػڂ ٍڃْض حٿـڄَس ٌّځ حٿنلَ ػڂ ٍڃْض حٿـڄخٍ ڃ٪ حٿنخّ طڀٺ حّٕخځ ٷخٿض9 ػڂ حٍطلپ 

ِٽ حٿلٜزش ٷخٿض9 ًحهلل ڃخ نِٿيخ اٙ ڃن أؿڀِ أً ٷخٽ حرن أرِ ڃڀْټش ٫نيخ اٙ ڃن كظَ ن
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أؿڀيخ ػڂ أٍٓپ اٿَ ٫زي حٿَكڄن ٳٸخٽ حكڄڀيخ هڀٴٺ كظَ طوَؿيخ ڃن حٿلَځ ٳٌحهلل ڃخ ٷخٽ 

ٳظوَؿيخ اٿَ حٿـ٬َحنش ًٙ اٿَ حٿظن٬ْڂ ٳڀظيپ ر٬ڄَس ٷخٿض9 ٳخن٤ڀٸنخ ًٻخڅ اٿَ أىنَ حٿلَځ 

ڃنو ر٬ڄَس ػڂ أٷزڀض ٳؤطْض حٿزْض ٳ٤ٴض رو ٣ًٴض رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ حٿظن٬ْڂ ٳؤىيڀڀض 

 أطْظو ٳخٍطلپ ٷخٽ حرن أرِ ڃڀْټش ًٻخنض ٫خث٘ش طٴ٬پ ًٿٺ ر٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٳنِٿنخ حٿ٘ـَس ٳٸخٽ9 ڃن ٗخء هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٳڀْيپ ر٬ڄَس ًڃن ٗخء ٳڀْيپ رلـش ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳؤىپ ڃنيڂ ر٬ڄَس ًأىپ ڃنيڂ رلـش 

ٷخٿض9 ًٻنض أنخ ڃڄن أىپ ر٬ڄَس ٳؤىٍٻنِ ٌّځ ٫َٳش ًأنخ كخثٞ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل 

ش حٿلٜزش ٛڀَ حهلل ٫ڀْو9 ًٓڀڂ حنٸ٠ِ ٍأٓٺ ًًٍُ ٫ڄَطٺ ًأىڀِ رخٿلؾ ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀ

 أڃَنِ ٳخ٫ظڄَص ڃټخڅ ٫ڄَطِ حٿظِ طَٻض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ٓؤٿض  - 

 ٫خث٘ش9 أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ ٗيَح ٻڀو ٷخٿض9

 ڃخ ٫ڀڄظو ٛخځ ٗيَح ٻڀو كظَ ّٴ٤َ ڃنو اٙ ٍڃ٠خڅ ًٙ أٳ٤َ ٗيَح ٻڀو كظَ ٌّٜځ-

 ڃنو كظَ ڃ٠َ ٿٌؿيو أً ٿٔزْڀو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ كٔخڅ ح٫َٕؽ أڅ  - 

ٍؿڀْن ىهٚ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٙ اڅ أرخ ىََّس ّليع أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 

 ّٸٌٽ9

ٳ٤خٍص ٗٸش ڃنيخ ٳِ حٿٔڄخء ًٗٸش ٳِ حٍٕٝ  انڄخ حٿ٤َْس ٳِ حٿڄَأس ًحٿيحرش ًحٿيحٍ ٷخٽ-

ٳٸخٿض9 ًحٿٌُ أنِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀَ أرِ حٿٸخٓڂ ڃخ ىټٌح ٻخڅ ّٸٌٽ ًٿټن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٻخڅ أىپ حٿـخىڀْش ّٸٌٿٌڅ9 حٿ٤َْس ٳِ حٿڄَأس ًحٿيحٍ ًحٿيحرش ػڂ ٷَأص 

 ِ ٻظخد اٿَ آهَ حّٓش.٫خث٘ش9 ڃخ أٛخد ڃن ڃْٜزش ٳِ حٍٕٝ ًٙ ٳِ أنٴٔټڂ اٙ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ريّپ ٫ن  - 

٫زي حهلل رن ٫زْي رن ٫ڄَْ حٿڀْؼِ ٫ن حڃَأس ڃنيڂ ّٸخٽ ٿيخ أځ ٻڀؼٌځ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ 

ڀٸڄظْن حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤٻپ ٳِ ٓظش ڃن أٛلخرو ٳـخء أ٫َحرِ ؿخث٪ ٳؤٻپ ر

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أڃخ أنو ٿٌ ًٻَ حٓڂ حهلل ٿټٴخٻڂ ٷخٽ ٳبًح أٻپ أكيٻڂ ٳڀٌْٻَ حٓڂ حهلل ٳبڅ نِٔ أڅ ّٔڄِ حهلل -

 ٳِ أًٿو ٳڀْٸپ رٔڂ حهلل ٳِ أًٽ ًآهَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ رن  - 

يخ أهزَطو أنيخ حٗظَص نڄَٷش ٳْيخ طٜخًَّ ٳڀڄخ ٍآىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أن

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٫ڀَ حٿزخد ٳڀڂ ّيهپ ٳ٬َٳض ٳِ ًؿيو حٿټَحىْش ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 أطٌد اٿَ حهلل ًاٿَ ٌٍٓٿو ڃخ أًنزض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
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خ ًٿظٌٓيىخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃخ رخٽ ىٌه حٿنڄَٷش ٳٸڀض حٗظَّظيخ ٿظٸ٬ي ٫ڀْي-

ًٓڀڂ9 اڅ أٛلخد ىٌه حٿٌٍٜ ٬ٌّرٌڅ ريخ ّٸخٽ ٿيڂ أكٌْح ڃخ هڀٸظڂ ًٷخٽ9 اڅ حٿزْض حٿٌُ 

 ٳْو حٿٌٍٜس ٙ طيهڀو حٿڄٚثټش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

ٓؤٿض أځ حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش ٫ن هڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٫زي حهلل ٬ّنِ حٿـيٿِ ّٸٌٽ

 ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

 ٿڂ ّٺ ٳخك٘خ ًٙ ڃظٴل٘خ ًٙ ٛوخرخ ٳِ حٌٕٓحٵ ًٿټن ٬ّٴٌ ًّٜٴق.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ حٿِرَْ  - 

ىٍُ ڃن ىٌ ٬ّنِ نخٳ٪ ىٌح ٷخٽ ٻنض رن ٫زْي ٫ن نخٳ٪ ٷخٽ ٬ّنِ أرخ ٫خٛڂ ٷخٽ أرِ ًٙ أ

أؿَ اٿَ حٿ٘خځ أً اٿَ ڃَٜ ٷخٽ ٳظـيِص اٿَ حٿ٬َحٵ ٳيهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن 

ٳٸڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن انِ ٷي طـيِص اٿَ حٿ٬َحٵ ٳٸخٿض9 ڃخ ٿٺ ًٿڄظـَٹ انِ ٓڄ٬ض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ّظَْٰ ٿو أً ّظنټَ ٿو ٳؤطْض حٿ٬َحٵ ػڂ اًح ٻخڅ ٕكيٻڂ ٍُٵ ٳِ ِٗء ٳٚ ّي٫و كظَ -

ىهڀض ٫ڀْيخ ٳٸڀض9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن ًحهلل ڃخ ٍىىص حٿَأّ ڃخٽ ٳؤ٫خىص ٫ڀْو حٿليّغ أً 

 ٷخٿض9 حٿليّغ ٻڄخ كيػظٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٓڀڂ ٷخٽ٫9ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

 حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٿٌ حٓظٸزڀض ڃن أڃَُ ڃخ حٓظيرَص ڃخ ٓٸض حٿييُ ًٙ كڀڀض ڃ٪ حٿٌّن كڀٌح ڃن حٿ٬ڄَس.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي  - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿلٌٙء رنض طٌّض ڃَص ٫ڀَ ٫خث٘ش ٫ًنيىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌه حٿلٌٙء ٫ًُڄٌح أنيخ ٙ طنخځ حٿڀْپ ٳٸخٽ9

هلل ٙ ّٔؤځ حهلل كظَ طٔؤڃٌح ٷخٽ أرِ كيػنخه ٙ طنخځ حٿڀْپ هًٌح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳٌح-

ًىذ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ڃَص 

حٿلٌٙء رنض طٌّض رن كزْذ رن أٓي رن ٫زي حٿ٬ٍِ ٳٌٻَه ًٷخٽ ٳبڅ حهلل ٙ ّٔؤځ كظَ 

 طٔؤڃٌح.

٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ٫ًَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ  - 

 حٿِرَْ أهزَطنِ ٫خث٘ش أڅ حٿلٌٙء رنض طٌّض رن كزْذ رن أٓي رن ٫زي حٿ٬ٍِ

 ٳٌٻَ حٿليّغ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ  - 
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 ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

  ًٻٴخٍطو ٻٴخٍس حٿْڄْن.ٙ نٌٍ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ نٌٍ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ًٻٴخٍطو ٻٴخٍس ّڄْن.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن - 

 ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طلَځ حٿڄٜش ًٙ حٿڄٜظخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حٿِىَُ  - 

٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ رټَ أهزَ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

أٿڂ طَُ أڅ ٷٌڃٺ كْن رنٌح حٿټ٬زش حٓظٸًَٜح ٫ڀَ ٷٌح٫ي ارَحىْڂ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

 أٳٚ طَىىخ ٫ڀَ ٷٌح٫ي ارَحىْڂ ٳٸخٽ9

ٿٌٙ كيػخڅ ٷٌڃٺ رخٿټٴَ ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ اڅ ٻخنض ٫خث٘ش ٓڄ٬ض ىٌح حٿليّغ ڃن ٌٍٓٽ -

ٓظٚځ حٿَٻنْن حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ أٍٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طَٹ ح

 حٿڀٌّن ّڀْخڅ حٿلـَ اٙ أڅ حٿزْض ٿڂ ّظڂ ٫ڀَ ٷٌح٫ي ارَحىْڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ ٫ڀَ رخد كـَطِ ًحٿلز٘ش ّڀ٬زٌڅ -

 َىحثو ٿټِ أن٨َ اٿَ ٿ٬زيڂ ػڂ ّٸٌځ كظَ أٻٌڅ أنخ حٿظِ أنَٜٱ.رلَحريڂ ّٔظَنِ ر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٍأٓو ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳؤٍؿڀو - ًاڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْيهپ ٫ڀ

 ؿش اٙ اًح أٍحى حٿٌٌٟء ًىٌ ڃ٬ظټٲ.ًٻخڅ ٙ ّيهپ حٿزْض اٙ ٿلخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 حٿٸخٓڂ ٫ن أڃو أٓڄخء رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓٴَ ًٷي حٗظَّض نڄ٤خ ٳْو ٌٍٛس ٳٔظَطو ٫ڀَ -

ىهپ ٻَه ڃخ ٛن٬ض ًٷخٽ أطٔظَّن حٿـيٍ ّخ ٫خث٘ش ٳ٤َكظو ٳٸ٬٤ظو ٓيٌس رْظِ ٳڀڄخ 

 ڃَٳٸظْن ٳٸي ٍأّظو ڃظټجخ ٫ڀَ اكيحىڄخ ًٳْيخ ٌٍٛس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  - 

حٿلڄْي رن أهزَنِ أرِ ٫ن كڄِس رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي 

ؿ٬ٴَ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن كڄِس رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 



   

 

 

Page 352 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃخ ّْٜذ حٿڄئڃن ِٗء اٙ ٻخڅ ٿو رو أؿَح أً ٻٴخٍس كظَ حٿنټزش ًحٿٌ٘ٻش.-

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٫ًنيىخ حڃَأس ڃن حٿْيٌى ًىِ طٸٌٽ -

أ٬َٗص انټڂ طٴظنٌڅ ٳِ حٿٸزٌٍ ٳخٍطخ٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ9 انڄخ طٴظن 

ّيٌى ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳڀزؼنخ ٿْخٿِ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أ٬َٗص أنو أًكِ 

َِ انټڂ طٴظنٌڅ ٳِ حٿٸزٌٍ ًٷخٿض ٫خث٘ش9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي  اٿ

 ّٔظ٬ٌْ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٍٻ٬ش ٳټخنض طڀٺ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ اكيٍ ٫َ٘س-

ٛٚطو ّٔـي ٳِ حٿٔـيس ڃن ًٿٺ ٷيٍ ڃخ ّٸَأ أكيٻڂ هڄْٔن آّش ٷزپ أڅ َّٳ٪ ٍأٓو 

 ًَّٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ػڂ ٤٠ّـ٪ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن كظَ ّؤطْو حٿڄئًڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤڃَ رْٜخځ ٫خٌٍٗحء ٷزپ أڅ ّنِٽ ٍڃ٠خڅ ٳڀڄخ أڅ حٿنزِ ٛڀ-

 ٳَٝ ٍڃ٠خڅ ٻخڅ ڃن ٗخء ٛخځ ًڃن ٗخء أٳ٤َ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄش أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿڄخ

أ رِ ٳٸخٽ9 ّخ ٫خث٘ش انِ أًٻَ ٿٺ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظوَْْ أًُحؿو ري-

أڃَح ًٙ ٫ڀْٺ أڅ ٙ طٔظ٬ـڀِ كظَ طٌحٻَُ أرٌّٺ ٷخٿض9 ًٷي ٫ڀڂ أڅ أرٌُ ٿڂ ّټٌنخ 

ٿْؤڃَحنِ رٴَحٷو ػڂ ٷخٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ9 ّخ أّيخ حٿنزِ ٷپ ًُٕحؿٺ اڅ ٻنظن طَىڅ 

ِ أُ ىٌح أٓظؤڃَ حٿلْخس حٿينْخ ًُّنظيخ كظَ رڀٮ أ٫ي ٿڀڄلٔنخص ڃنټن أؿَح ٨٫ْڄخ ٳٸڀض ٳ

َُ ٳبنِ ٷي حهظَص حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس ٷخٿض9 ػڂ ٳ٬پ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  أرٌ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٳ٬ڀض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ًؿيص ٳِ  - 

 ڃٌٟ٪ ٫ن ٫ًَس ًڃٌٟ٪ آهَ ٫ن ٫ڄَس ٻٚىڄخ ٷخٿو ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫خث٘ش

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلَ ٫ن أًُحؿو رٸَس ٳِ كـش حٿٌىح٩.أڅ ٍٓ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش

أڅ نٔخء ڃن حٿڄئڃنخص ٻن ّ٘ييڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ػڂ ّنٸڀزن -
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 َٳن ڃن حٿٰڀْ.ڃظڀٴ٬خص رڄ٣ًَين اٿَ رٌْطين ڃخ ٬ّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ هڄَس ٳٸخٽ9 ّخ ٫خث٘ش حٍٳ٬ِ ٫نخ -

 كَْٜٹ ىٌح ٳٸي هْ٘ض أڅ ّټٌڅ ّٴظن حٿنخّ.

٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرٌ ٗيحى ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن - 

 ڃـخىي ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٻنخ رخٿلَ حنَٜٳنخ ًأنخ ٫ڀَ ؿڄپ ًٻخڅ آهَ -

حٿ٬يي ڃنيڂ ًأنخ أٓڄ٪ ٌٛص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رْن ٧يَُ ًٿٺ حٿٔڄَ ًىٌ 

نخىٍ ڃنخىُ أڅ أٿٸِ حٿو٤خځ ٳؤٿٸْض  ّٸٌٽ9 ًح ٫ًَٓخه ٷخٿض9 ٳٌحهلل انِ ٿ٬ڀَ ًٿٺ اً

 ٳؤ٫ٸڀو حهلل رْيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٬ّنِ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ٬ٗزش  - 

 ٫ن ڃٌَٓ رن أرِ ٫خث٘ش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ّليع ٫ن ٫خث٘ش

ّٜڀِ ٳِ حٿنخّ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أرخ رټَ أڅ-

ڃخص ٳْو ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ّيُ أرِ رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ ٷخ٫يح ًأرٌ 

 رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ ًحٿنخّ هڀٴو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن هڄَْ ٷخٽ  - 

ڄخ ىٌ ٫زي حهلل رن أرِ ٷْْ ًىٌ حٿٌٜحد ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ أرِ ًان

 ڃٌٿَ ٿزنِ نَٜ رن ڃ٬خًّش ٷخٽ ٷخٿض ٿِ ٫خث٘ش9

ٙ طي٩ ٷْخځ حٿڀْپ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٙ ّي٫و ًٻخڅ اًح ڃَٝ أً -

 ٻٔپ ٛڀَ ٷخ٫يح.

ِ ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ حٿزَٓخنِ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أر - 

٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أطض ٓيڀش رنش ٓيْپ رن ٫ڄًَ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ 

َِ حٓڅ ر٬ي ڃخ ٗذ ًٻزَ ٳؤؿي  َِ ًأنخ ًح٬ٟش ػٌرِ ػڂ انو ّيهپ ٫ڀ ٓخٿڄخ ٻخڅ ّيهپ ٫ڀ

 ٳِ نٴِٔ ڃن ًٿٺ ٷخٽ9

 ٳؤ٬ٍْٟو ٳبڅ ًٿٺ ٌّىذ رخٿٌُ طـيّنو ٳِ نٴٔٺ.-

يػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

حٿَكڄن رن ٍُحٍس ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طٸ٤٪ حٿْي اٙ ٳِ ٍر٪ ىّنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش
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يخ ٛن٬ض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڀش ڃن ٌٛٱ ٌٓىحء ٳڀزٔيخ ٳڀڄخ ٫َٵ أن-

 ًؿي ٍّق حٿٌٜٱ ٳٸٌٳيخ ٷخٽ ًأكٔزو ٷخٽ ًٻخنض ط٬ـزو حٿَّق حٿ٤ْزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٻؼَْ ٫ن  - 

 أرِ ٫ْخٝ ٫ن ٫خث٘ش

٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ًڀْو ڃ١َ ڃن ٌٛٱ ٫ڀْو ر٠٬و ٫ًڀْيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ر٠٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿَرْ٪ حٿِىَحنِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن  - 

 ٫ڄَحڅ رن أرِ حٿٴ٠پ حّٕڀِ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

 ڃنيخ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټَه أڅ ٌّؿي ڃنو ٍّق ّظؤًٍ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرخڅ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ كيػظنِ ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن  - 

 ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ رخٿٜخ٩ ًّظٌٟؤ رخٿڄي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٻؼَْ ٫ن حٿِىَُ  - 

 خٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷ

 ٙ ّلپ ٗڃَحس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ طلي ٫ڀَ ڃْض ٳٌٵ ػٚع اٙ ٫ڀَ ًُؽ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًأرٌ ٫خڃَ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 ٿض9ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٳٸخ

ٻخڅ ّٜڀِ ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش ّٜڀِ ػڄخڅ ٍٻ٬خص ػڂ ٌّطَ ػڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًىٌ -

 ؿخٿْ ٳبًح أٍحى أڅ َّٻ٪ ٷخځ ٳَٻ٪ ًّٜڀِ ٍٻ٬ظْن رْن حٿنيحء ًحٗٷخڃش ڃن ٛٚس حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًأرٌ ٫خڃَ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن  - 

 ض ٫خث٘ش9ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ٷخٿ

ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ ڃن حٿٔنش أٻؼَ ڃن ْٛخڃو ڃن ٬ٗزخڅ ٳبنو -

ٻخڅ ٌّٜځ ٬ٗزخڅ ٻڀو ًٻخڅ ّٸٌٽ9 هًٌح ڃن حٿ٬ڄپ ڃخ ط٤ْٸٌڅ ٳبڅ حهلل ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح 

ًانو ٻخڅ أكذ حٿ٬ڄپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ىحًځ ٫ڀْو ًاڅ ٷپ ٻخڅ اًح 

 ىحًځ ٫ڀْيخ. ٛڀَ ٛٚس

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس ٫ن  - 

 حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنخ نٸڀي حٿ٘خء ٳنَٓپ ريخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٚٽ ٿڂ ّلَځ ڃنو.-

ٽ كيػنخ أرِ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حٿَٗٺ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخ - 

ڃ٬خًس ٷخٿض9 ٓؤٿض حڃَأس ٫خث٘ش ًأنخ ٗخىيس ٫ن ًٛپ ْٛخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳٸخٿض ٿيخ9

 أط٬ڄڀْن ٻ٬ڄڀو ٳبنو ٷي ٻخڅ ٷي ٯٴَ ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو ًڃخ طؤهَ ًٻخڅ ٫ڄڀو نخٳڀش ٿو.-
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خٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػظنِ أځ حٿلٔن ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷ - 

٫زي حٿٜڄي ًىِ ؿيس أرِ رټَ حٿ٬ظټِ ٫ن ڃ٬خًس ٷخٿض9 ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿلخثٞ ّْٜذ 

 ػٌريخ حٿيځ ٳٸخٿض9

ٿٸي ٻنض أكْٞ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع كْٞ ؿڄ٬ْخ ٙ أٯٔپ ٿِ -

َِ ػٌرخ ًٷخٿض9 ٿٸي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ  ٫ڀَ ػٌد ٫ڀْو ر٠٬و ٫ًڀ

 ر٠٬و ًأنخ كخثٞ نخثڄش ٷَّزخ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٿٸخٓڂ ٬ّنِ حرن حٿٴ٠پ كيػنخ ڃلڄي  - 

 رن ٫ڀِ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

حثو ٻخڅ ڃ٬و ڃن حهلل ٫ٌڅ ًكخٳ٦ ڃن ىحّن حٿنخّ ريّن ٬ّڀڂ حهلل ڃنو أنو كَّٚ ٫ڀَ أى-

 ًأنخ أٿظڄْ ًٿٺ حٿ٬ٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػظنِ أځ نيخٍ رنض ٍٳخ٩ ٷخٿض9  - 

 كيػظنِ آڃنش رنض ٫زي حهلل أنيخ ٗييص ٫خث٘ش ٳٸخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀ٬ن حٿٸخَٗس ًحٿڄٸٌٍ٘س ًحٿٌحٗڄش ًحٿڄٌط٘ڄش -

 ٿٌحٛڀش ًحٿڄظٜڀش.ًح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٌٰٽ ٷخٽ ٓؤٿض ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن حٿ٤ْذ ٿڀڄلَځ ٳٸخٽ9 أهزَنِ أرٌ حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض ٫زي حٿَكڄن ٷخٿض9 كيػن - 

كيػظنِ أڃِ أنيخ ٷخٿض9 ٓؤٿض ٫خث٘ش ًأٍٓڀيخ ٫ڄيخ ٳٸخٽ9 اڅ أكي رنْٺ ّٸَثٺ حٿٔٚځ 

ًّٔؤٿٺ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳبڅ حٿنخّ ٷي ٗظڄٌه ٳٸخٿض9 ٿ٬ن حهلل ڃن ٿ٬نو ٳٌحهلل ٿٸي ٻخڅ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ٫يح ٫ني نزِ حهلل ٛڀَ

ًاڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄٔني ٧يَه اٿْو ًاڅ ؿزَّپ ٿٌْكِ اٿْو حٿٸَآڅ -

 ًانو ٿْٸٌٽ ٿو9 حٻظذ ّخ ٫ؼْڂ ٳڄخ ٻخڅ حهلل ٿْنِٿو طڀٺ حٿڄنِٿش اٙ ٻَّڄخ ٫ڀَ حهلل ًٌٍٓٿو.

ٓلٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ُحثيس ٫ن أرِ ا - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ أٻؼَ ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ اٙ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش ٳټخڅ أكذ -

 ح٫ٕڄخٽ اٿْو ڃخ ىحًځ ٫ڀْو حٗنٔخڅ ًاڅ ٻخڅ َّْٔح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ُّي ٬ّنِ حرن ڃَس أرٌ حٿڄ٬ڀِ ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٫خث٘ش

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكپ ڃن ٷظپ حٿيًحد ًحٿَؿپ ڃلَځ أڅ ّٸظپ حٿلْش أڅ ٌٍٓ-

ًحٿ٬ٸَد ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿَٰحد حٕرٸ٪ ًحٿليّخ ًحٿٴؤٍس ًٿي٭ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٫ٸَد ٳؤڃَ رٸظڀيخ ًىٌ ڃلَځ.
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ش ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄ - 

٫ڀِ رن ُّي ٫ن أځ ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټؼَ أڅ 

 ّٸٌٽ9

ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ ٣ًخ٫ظٺ ٳٸْپ ٿو9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٸخٿض ٿو -

٫خث٘ش9 انٺ طټؼَ أڅ طٸٌٽ ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ ٣ًخ٫ظٺ ٷخٽ9 ًڃخ ّئڃننِ 

نڄخ ٷڀٌد حٿ٬زخى رْن أٛز٬ِ حٿَكڄن انو اًح أٍحى أڅ ّٸڀذ ٷڀذ ٫زي ٷڀزو ٷخٽ ٫ٴخڅ رْن ًا

 أٛز٬ْن ڃن أٛخر٪ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٫ن  - 

 ٌّٓٲ رن ڃخىٺ ٫ن كٴٜش رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٴ٩َ ڃن ٻپ هڄْ ْٗخه ٗخس ًأڃَنخ أڅ ن٬ٶ ٫ن أڃَنخ ٍٓ-

 حٿـخٍّش ٗخس ٫ًن حٿٰٚځ ٗخطْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ًحٿڀٸڄش ٻڄخ َّرِ أكيٻڂ ٳڀٌه أً ٳْٜڀو كظَ ّټٌڅ ڃؼپ اڅ حهلل ٿَْرِ ٕكيٻڂ حٿظڄَس -

 ُأكي.

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكپ ڃن ٷظپ حٿيًحد ًحٿَؿپ ڃلَځ أڅ ّٸظپ حٿلْش -

ًحٿ٬ٸَد ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿَٰحد حٕرٸ٪ ًحٿليّخ ًحٿٴؤٍس ًٿي٭ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٫ٸَد ٳؤڃَ رٸظڀيخ ًىٌ ڃلَځ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ كيػنخ  - 

٫ڀِ رن ُّي ٫ن أځ ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټؼَ أڅ 

 ّٸٌٽ9

ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ ٣ًخ٫ظٺ ٳٸْپ ٿو9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٸخٿض ٿو -

طٸٌٽ ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ ٣ًخ٫ظٺ ٷخٽ9 ًڃخ ّئڃننِ ٫خث٘ش9 انٺ طټؼَ أڅ 

ًانڄخ ٷڀٌد حٿ٬زخى رْن أٛز٬ِ حٿَكڄن انو اًح أٍحى أڅ ّٸڀذ ٷڀذ ٫زي ٷڀزو ٷخٽ ٫ٴخڅ رْن 

 أٛز٬ْن ڃن أٛخر٪ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٫ن  - 

 ٓٲ رن ڃخىٺ ٫ن كٴٜش رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9ٌّ

أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٴ٩َ ڃن ٻپ هڄْ ْٗخه ٗخس ًأڃَنخ أڅ ن٬ٶ ٫ن -

 حٿـخٍّش ٗخس ٫ًن حٿٰٚځ ٗخطْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن ٫خث٘ش أڅ 

اڅ حهلل ٿَْرِ ٕكيٻڂ حٿظڄَس ًحٿڀٸڄش ٻڄخ َّرِ أكيٻڂ ٳڀٌه أً ٳْٜڀو كظَ ّټٌڅ ڃؼپ -
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 ُأكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ُحثيس كيػنخ أرٌ كْٜن ٫ن أرِ  - 

 ٛخٿق ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ.  ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو-  ػٌد ر٠٬و ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ڃٌَٓ رن  - 

أرِ ٫خث٘ش ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸڀض9 أٙ طليػْنِ ٫ن ڃَٝ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

ٛڀَ حٿنخّ ٳٸڀنخ9 ٙ ىڂ ّنظ٨ًَنٺ ّخ  رڀَ ػٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9-

ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 ٬ٌٟح ٿِ ڃخء ٳِ حٿڄو٠ذ ٳٴ٬ڀنخ ٳخٯظٔپ ػڂ ًىذ ٿْنٌء ٳؤٯڄِ ٫ڀْو ػڂ 

أٳخٵ ٳٸخٽ9 أٛڀَ حٿنخّ ٳٸڀنخ9 ٙ ىڂ ّنظ٨ًَنٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ9 ٬ٌٟح ٿِ ڃخء ٳِ 

حٿنخّ ٳٸڀنخ9 ٙ حٿڄو٠ذ ٳٴ٬ڀنخ ٳخٯظٔپ ػڂ ًىذ ٿْنٌء ٳؤٯڄِ ٫ڀْو ػڂ أٳخٵ ٳٸخٽ9 أٛڀَ 

ىڂ ّنظ٨ًَنٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٿض ًحٿنخّ ٫ټٌٱ ٳِ حٿڄٔـي ّنظ٨ًَڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٜٚس حٿ٬٘خء ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أرِ رټَ أڅ 

ّٜڀِ رخٿنخّ ًٻخڅ أرٌ رټَ ٍؿٚ ٍٷْٸخ ٳٸخٽ9 ّخ ٫ڄَ ٛپ رخٿنخّ ٳٸخٽ9 أنض أكٶ رٌٿٺ 

رٌ رټَ طڀٺ حّٕخځ ػڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿي هٴش ٳوَؽ رْن ٳٜڀَ ريڂ أ

ٍؿڀْن أكيىڄخ حٿ٬زخّ ٿٜٚس حٿ٨يَ ٳڀڄخ ٍآه أرٌ رټَ ًىذ ٿْظؤهَ ٳؤًڃؤ اٿْو أڅ ٙ طظؤهَ 

ًأڃَىڄخ ٳؤؿڀٔخه اٿَ ؿنزو ٳـ٬پ أرٌ رټَ ّٜڀِ ٷخثڄخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

٫زخّ ٳٸڀض أٙ أ٫َٝ ٫ڀْٺ ڃخ كيػظنِ ٫خث٘ش ٫ن ڃَٝ  ّٜڀِ ٷخ٫يح ٳيهڀض ٫ڀَ حرن

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ىخص ٳليػظو ٳڄخ أنټَ ڃنو ْٗجخ ٯَْ أنو ٷخٽ9 ٓڄض 

 ٿٺ حٿَؿپ حٿٌُ ٻخڅ ڃ٪ حٿ٬زخّ ٷڀض9 ٙ ٷخٽ9 ىٌ ٫ڀِ.

ػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٙ كيػنخ ُحثيس كي - 

ڃٌَٓ رن أرِ ٫خث٘ش ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٷخٽ9 ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸڀض ٿيخ أٙ 

 طليػْنِ ٫ن ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 رڀَ

ػٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ ٳؤًڃؤ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٿيڄخ أؿڀٔخنِ اٿَ ؿنزو ٳؤؿڀٔخه اٿَ ؿنزو  ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ طؤهَ ٷخٽ ڃ٬خًّش طؤهَ ًٷخٽ

ٷخٿض9 ٳـ٬پ أرٌ رټَ ّٜڀِ ًىٌ ٷخثڂ رٜٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿنخّ 

 ّٜڀٌڅ رٜٚس أرٌ رټَ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ٫ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حرن أرِ حٿٴَحص ٷخٽ كيػنخ  - 

 حهلل رن أرِ رَّيس ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض٫9زي 

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٤خ٫ٌڅ ٳؤهزَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ٫ٌحرخ ّز٬ؼو حهلل ٫ڀَ ڃن ّ٘خء ٳـ٬ڀو ٍكڄش ٿڀڄئڃنْن ٳڀْْ ڃن ٍؿپ ّٸ٪ 

ٙ ّْٜزو اٙ ڃخ ٻظذ حهلل ٿو اٙ ٻخڅ  ٳِ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳْڄټغ ٳِ رْظو ٛخرَح ڃلظٔزخ ٬ّڀڂ أنو
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 ٿو ڃؼپ أؿَ حٿ٘يْي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ حٿڄؼنَ ٬ّنِ حرن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٷظخىس ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ ّٰظٔپ ڃن حٿـنخرش طٌٟؤ ًٌٟءه -

 س ػڂ ٛذ ٫ڀَ ٍأٓو ػٚع ڃَحٍ ّوڀپ رؤٛخر٬و أٌٛٽ حٿ٬َ٘.ٿڀٜٚ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ كيػنِ  - 

ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٕنٜخٍُ أڅ ٫ڄَس أهزَطو أڅ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن كيػظيخ أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ىّنخٍ. طٸ٤٪ حٿْي ٳِ ٍر٪-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ كَد ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٫ن  - 

٫ڄَحڅ رن ك٤خڅ أڅ أځ حٿڄئڃنْن ٫خث٘ش أهزَطو ٷخٽ أرِ ًأرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن 

 ّلَْ ٫ن ٫ڄَحڅ رن ك٤خڅ أڅ ٫خث٘ش أهزَطو

طٜڀْذ اٙ ٷ٠زو ٷخٽ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ّي٩ ٳِ رْظو ػٌرخ ٳْو-

 ٫زي حٿٜڄي ٳِ كيّؼو ٷخٽ ًٷي ٻخڅ هخٿ٢ ػْخرنخ حٿلََّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد ٷخٽ كيػنِ ّلَْ ٫ن ڃلڄي  - 

رن ارَحىْڂ أڅ أرخ ٓڀڄش كيػو ًٻخڅ رْنو ًرْن ٷٌڃو هٌٜڃش ٳِ أٍٝ أنو ىهپ ٫ڀَ 

ڄش حؿظنذ حٍٕٝ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫خث٘ش ٳٌٻَ ًٿٺ ٿيخ ٳٸخٿض9 ّخ أرخ ٓڀ

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٧ڀڂ ٷْي ٗزَ ڃن حٍٕٝ ٣ٌٷو ڃن ٓز٪ أٍْٟن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ حٿَرْ٪ ٬ّنِ حرن كزْذ حٿلنٴِ  - 

َِ ؿَس ڃن  ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿَٷخِٗ ّٸٌٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن نزٌْ حٿـَ ٳؤهَؿض اٿ

 حء حٿلـخد ٳٸخٿض9ًٍ

 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټَه ڃخ ّٜن٪ ٳِ ىٌه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزڀنِ ًىٌ ٛخثڂ.-

ِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

حٿلَع رن ٫زي حٿَكڄن ًحٿڄنٌٍ رن أرِ حٿڄنٌٍ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٨َ اٿَ حٿٸڄَ ٳٸخٽ9

 ّخ ٫خث٘ش حٓظ٬ٌُْ رخهلل ڃن َٗ ىٌح ٳبڅ ىٌح حٿٰخٓٶ اًح ًٷذ.-

خ ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ هخٍؿش رن ٫زي حهلل ڃن ًٿي ُّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 رن ػخرض ٫ن أرِ حٿَؿخٽ ٫ن أڃو ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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 ٙ ّڄن٪ نٸ٪ ڃخء ٳِ رجَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٫ن ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّوَؽ اٿَ حٿزٸْ٪ ٳْي٫ٌ ٿيڂ رټَ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ح

 ٳٔؤٿظو ٫خث٘ش ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ9

 انِ أڃَص أڅ أى٫ٌ ٿيڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي  - 

 رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي.ٿ٬ن حهلل ٷٌڃخ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ًكيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ حٿٸٌحٍَُّ  - 

 ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش

و أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿظزظپ ٷخٽ ٫زي حهلل ٳليػنْو أرِ ًٷخٽ ٿڂ أٓڄ٬-

 ڃن ّلَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ حٿٔيڄِ كيػنخ كخطڂ رن أرِ َْٰٛس  - 

٫ن أرِ ٷ٫ِش أڅ ٫زي حٿڄڀٺ رْنڄخ ىٌ ٤ٌّٱ رخٿزْض اً ٷخٽ ٷخطپ حهلل حرن حٿِرَْ كْن 

 ّټٌد ٫ڀَ أځ حٿڄئڃنْن ّٸٌٽ ٓڄ٬ظيخ ًىِ طٸٌٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

٘ش ٿٌٙ كيػخڅ ٷٌڃٺ رخٿټٴَ ٿنٸزض حٿزْض ٷخٽ أرِ ٷخٽ حٕنٜخٍُ ٿنٸ٠ض حٿزْض ّخ ٫خث-

كظَ أُّي ٳْو ڃن حٿلـَ ٳبڅ ٷٌڃٺ ٷًَٜح ٫ن حٿزنخء ٳٸخٽ حٿلَع رن ٫زي حهلل رن أرِ 

ٍر٬ْش ٙ طٸپ ىٌح ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٳؤنخ ٓڄ٬ض أځ حٿڄئڃنْن طليع ىٌح ٳٸخٽ ٿٌ ٻنض 

 َ رنخء حرن حٿِرَْ.ٓڄ٬ض ىٌح ٷزپ أڅ أىيڃو ٿظَٻظو ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ حٿزَٓخنِ ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٷْْ ٷخٽ  - 

 أهزَنِ ٤٫خء ٷخٽ أهزَطنِ ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّيهپ ٫ڀْيخ ر٬ي ٛٚس حٿ٬َٜ اٙ ٍٻ٪ ٫نيىخ -

 ٍٻ٬ظْن.

آىځ ٷخٽ كيػنخ حٿلٔن رن ٫ْخٕ أٿْْ ًٻَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أنو ٻخڅ ّٜزق ًىٌ ؿنزخ ٳْٰظٔپ ًٌّٜځ ٳٸخٽ ٓٴْخڅ كيػنْو كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن -

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 ٘ش ٷخٿض9ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث

هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٙ ًَّڅ اٙ أنو حٿلؾ ٳڀڄخ ٣خٱ رخٿزْض -

ًأڃَ أٛلخرو ٳ٤خٳٌح أڃَىڂ ٳلڀٌح ٷخٿض9 ًٻنض ٷي ك٠ض ٳٌٷٴض حٿڄٌحٷٲ ٻڀيخ اٙ 

حٿ٤ٌحٱ رخٿزْض ٳٸڀض َّؿ٬ٌڅ ر٬ڄَس ًكـش ًأٍؿ٪ رلـش ٷخٿض9 ٳؤٍٓپ ڃ٬ِ أهِ ٳڀٸْض 
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و ًٓڀڂ ڃ٬ٜيح ڃيٿـخ ٫ڀَ أىپ حٿڄيّنش ًأنخ ڃيٿـش ٫ڀَ أىپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 ڃټش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٳظپ حٿٸٚثي ٿييُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ّڄټغ ٷخٿض9 ًٻخڅ ّييُ -

 حٿٰنڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كي - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنخځ أًٽ حٿڀْپ ًّلِْ آهَه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ كٔن ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظٌٟؤ ر٬ي حٿٰٔپ.ٻخڅ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ٍُّٶ ٫ن أرِ آلٶ  - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ كظَ ّټٌڅ آهَ ٛٚطو حٿٌطَ.-

كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ طٔ٪ ٍٻ٬خص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ڃٴ٠پ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڀڂ أ٣ٲ ٳٸڀض9 َّؿ٬ٌڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ر٬ڄَس ًكـش ًأٍؿ٪ رلـش هَؿنخ نَّي حٿلؾ ٳ-

ٷخٿض ٛٴْش9 ڃخ أٍحنِ اٙ كخرٔظټڂ ٷخٽ9 ٫ٸَُ كڀٸِ ٷخٽ9 ٣ٴض ٌّځ حٿنلَ ٷخٿض9 ن٬ڂ 

 ٷخٿض9 ٳؤڃَىخ ٳنٴَص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ڃٴ٠پ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنٌ نِٿض ٫ڀْو اًح ؿخء نَٜ حهلل ًحٿٴظق ّٜڀِ ڃخ ٍأ-

 ٛٚس اٙ ى٫خ ًٷخٽ ٓزلخنٺ ٍرِ ًرلڄيٹ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.ٍأّض ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ حٿ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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ٻنض أ٣ْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤ٣ْذ ڃخ أؿي ڃن حٿ٤ْذ كظَ انِ أٍٍ  

 زپ أڅ ّلَځ.ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ٍأٓو ًٿلْظو ٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٛٴْش كخٟض ٷزپ حٿنٴَ ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ٻنض ٣ٴض ٣ٌحٱ ٌّځ حٿنلَ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٳؤڃَىخ أڅ طنٴَ ٳنٴَص.-

كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كټْڂ رن ؿزَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ّٔخ٩ٍ اٿَ ِٗء ڃخ ّٔخ٩ٍ اٿَ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ -

 حٿٴـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن هْٜٲ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9ٍؿپ ڃنٌ ػٚػْن ٓنش ٫ن 

أؿڄَص ٬َُٗ اؿڄخٍح ٗيّيح ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ّخ ٫خث٘ش أڃخ -

 ٫ڀڄض أڅ ٫ڀَ ٻپ ٬َٗس ؿنخرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن حٿڄٸيحځ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حٿڄٸيحځ رن  - 

ًٓڀڂ ٻْٲ ٻخڅ  َّٗق ٫ن أرْو ٷخٽ ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

 ّٜڀِ ٷخٿض9

 ٻخڅ ّٜڀِ حٿيـَْ ػڂ ّٜڀِ ر٬يىخ ٍٻ٬ظْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن حٿڄٸيحځ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حٿڄٸيحځ ٫ن  - 

 أرْو أنو ٓؤٽ ٫خث٘ش

ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ٷزپ أڅ ّوَؽ ٷخٿض9 ٻخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن -

 َؽ اٿَ حٿٜٚس ٳبًح ىهپ طٌٔٹ.ٷزپ حٿٴـَ ػڂ ّو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد كيػنخ  - 

 أرٌ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ٗٸو حّٕڄن.-

أٓزخ١ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ڃ٤َٱ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزْض ؿنزخ ٳْؤطْو رٚٽ ٳْئًنو رخٿٜٚس ٳْٸٌځ ٳْٰظٔپ -

ٳؤن٨َ اٿَ طلخىٍ حٿڄخء ٳِ ٬َٗه ًؿڀيه ػڂ ّوَؽ ٳؤٓڄ٪ ٌٛطو ٳِ ٛٚس حٿٴـَ ػڂ ٨ّپ 

 ٛخثڄخ.

رِ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ڃ٤َٱ ٫ًزْيس ٫ن ٫خڃَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٨ّپ ٛخثڄخ ڃخ ّزخٿِ ڃخ ٷَزپ ڃن ًؿيِ كظَ ّٴ٤َ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ ٷخٽ كيػنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى  - 

 ض٫9ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿ

 ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٷْش ڃن ٻپ ًُ كڄش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أرخ نزْٔش ّٸٌٽ9 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ طلض حٿټ٬ذ ڃن حُٗحٍ ٳٴِ حٿنخٍ.-

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ًحثپ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿزيِ ّليع كيػنخ ٫زي ح - 

 أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّي رن كخٍػش ٳِ ؿْٖ ٷ٢ اٙ أَڃَه ٫ڀْيڂ ًاڅ -

 رٸِ ر٬يه حٓظوڀٴو.

٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ - 

حٌٕٓى ٷخٽ9 ح٫ظڀؾ نخّ ٳؤٛخد ٣نذ حٿٴ٤ٔخ١ ٫ْن ٍؿپ ڃنيڂ ٳ٠لټٌح ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃخ ڃن ڃئڃن طٌ٘ٻو ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ اٙ ك٢ حهلل ٫نو ه٤ْجش ًٍٳ٪ ٿو ريخ ىٍؿش.-

حٽ ٷخٽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ڃ٤ْ٪ حٿِٰ - 

 ٻَىًّ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٿٸي ڃ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٔزْڀو ًڃخ ٗز٪ أىڀو ػٚػش أّخځ ڃن ٬٣خځ رَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أرخڅ رن ٛڄ٬ش كيػنخ ٫ټَڃش ٷخٽ كيػظنِ  - 

 ٫خث٘ش أنيخ

 ٻخنض طٰظٔپ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ انخء ًحكي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ رن حٿٴ٠پ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ىٚٽ رن أرِ  - 

كڄْي ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ 

 ڃَٟو حٿٌُ ٿڂ ّٸڂ ڃنو9

رَُ ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي ٷخٽ ًٷخٿض ٫خث٘ش9 ٿٌٙ ًٿٺ أ-

 ٷزَه ًٿټنو هِ٘ أڅ ّظوٌه ڃٔـيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ حڃَأس أرِ كٌّٴش ٳؤ٬ٍٟض ٓخٿڄخ هڄْ -

 ٬ٍٟخص ٳټخڅ ّيهپ ٫ڀْيخ رظڀٺ حٿَٟخ٫ش.

رِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

رټَ ٫ن ٫ڄَس أنيخ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 انڄخ ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ 



   

 

 

Page 363 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ّيٌىّش ّزټَ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ9

 انټڂ ٿظزټٌڅ ٫ڀْيخ ًانيخ ٿظ٬ٌد ٳِ ٷزَىخ.-

ٺ ٫ن ٓخٿڂ أرِ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿ - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًٍؿڀِ ٳِ ٷزڀظو ٳبًح أٍحى أڅ ّٔـي ٯڄِنِ -

 ٳٸز٠ظيخ ٳبًح ٷخځ ر٤ٔظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ؿ٬ٴَ رن ٻْٔخڅ ٷخٽ  - 

 طٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9كيػظنِ ڃ٬خًس ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش 

ٳنخء أڃظِ رخٿ٬٤ن ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حٿ٬٤ن ٷي ٫َٳنخه ٳڄخ -

 حٿ٤خ٫ٌڅ ٷخٽ9 ٻٰيس حٗرپ حٿڄٸْڂ ٳْيخ ٻخٿ٘يْي ًحٿٴخٍ ڃنيخ ٻخٿٴخٍ ڃن حٿِكٲ.

خڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿو كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ؿ٬ٴَ رن ٻْٔ - 

 كيػظنِ ٫ڄَس حٿ٬يًّش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حٿٴخٍ ڃن حٿ٤خ٫ٌڅ ٻخٿٴخٍ ڃن حٿِكٲ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ حرن ٣خًّ  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ًٓڀڂ ٫ن حٿٜٚس أڅ ّظلٍَ ريخ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ  انڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ًٯًَريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن  - 

 أًٳَ ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أًطَ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ.-

نخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٣ڀلش رن ٗلخف ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 كيػظنِ ًٍٷخء رنض ىٌحځ حٿينخثْش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

 ٍرڄخ ٍأّض ٳِ ػٌد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـنخرش ٳؤٳَٻو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػظنِ ًٍٷخء ٫ن  - 

 أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ٫9خث٘ش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض 

 ڃن ٻخڅ ٫ڀْو ىّن ىُڄو ٷ٠خإه أً ىَڂ رٸ٠خثو ٿڂ ِّٽ ڃ٬و ڃن حهلل كخٍّ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن - 

 ُّخى ٫ن حٿلٔن رن ٫زْي حهلل ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـظيي ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃخ ٙ ّـظيي ٳِ ٯَْه.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ڃَٝ ٷَأ ٫ڀَ نٴٔو رخٿڄ٬ًٌطْن ًّنٴغ 

 ٷخٿض ٫خث٘ش9
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 خ ًحڃٔق رْڄْنو حٿظڄخّ رَٻظيخ.ٳڀڄخ ػٸپ ؿ٬ڀض أنٴغ ٫ڀْو ريڄ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي حٿوْخ١ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ حٿني٘ڀِ ًأرٌ  - 

 حٿڄنٌٍ ٷخٽ كيػنِ أرٌ رټَ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٽ أرٌ حٿڄنٌٍ ٳِ ٍڃ٠خڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٫ن  - 

٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٓؤٽ ٫ن ٍؿپ أًَٛ رؼٚع ڃٔخٻن ٿو ٳٸخٽ حٿٸخٓڂ 

ّوَؽ ًحٻڂ كظَ ّـ٬پ ٳِ ڃٔټن ًحكي ًٷي ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

  ٿْْ ٫ڀْو أڃَنخ ٳيٌ ٍى.ڃن ٫ڄپ ٫ڄٚ-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى كيػنخ أٳڀق ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ًىٌ ؿنذ ٳْٰظٔپ ًٌّٜځ ٌّڃو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ًأرٌ حٿڄنٌٍ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ڃٌٿَ ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ9 ٫ن ٫ًَس

َِ ٫زيُ رڄؼپ أىحء حٿٴَحثٞ ًڃخ ِّحٽ - ڃن أًٽ ٿِ ًٿْخ ٳٸي حٓظلپ ڃلخٍرظِ ًڃخ طٸَد اٿ

َِ رخٿنٌحٳپ كظَ أكزو اڅ ٓؤٿنِ أ٤٫ْظو ًاڅ ى٫خنِ أؿزظو ًڃخ طَىىص ٫ن  حٿ٬زي ّظٸَد اٿ

و ٕنو ّټَه حٿڄٌص ًأٻَه ڃٔخءطو. ٷخٽ أرِ ًٷخٽ أرٌ ِٗء أنخ ٳخ٫ڀو طَىىُ ٫ن ًٳخط

 حٿڄنٌٍ ٷخٽ كيػنِ ٫ًَس ٷخٽ كيػظنِ ٫خث٘ش ًٷخٽ أرٌ حٿڄنٌٍ آًٍ ٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ڃ٬خًّش رن  - 

 ٛخٿق ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڄپ ٳِ رْظو ٷخٿض9 ٻخڅ رَ٘ ڃن حٿزَ٘  ٓجڀض ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ-

 ّٴڀِ ػٌرو ًّلڀذ ٗخطو ًّويځ نٴٔو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن ٫زي حهلل ٫ن أهْو ٫زْي حهلل ٫ن  - 

حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ ّـي حٿزڀپ ًٙ 

 حكظٚڃخ ٷخٽ9 ٌّٻَ

ّٰظٔپ ٫ًن حٿَؿپ ٍَّ أنو ٷي حكظڀڂ ًٙ ٍَّ رڀٚ ٷخٽ ٙ ٯٔپ ٫ڀْو ٳٸخٿض9 أځ ٓڀْڂ ىپ -

 ٫ڀَ حٿڄَأس طٍَ ًٿٺ ِٗء ٷخٽ9 ن٬ڂ انڄخ حٿنٔخء ٗٸخثٶ حٿَؿخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن حرن ٗيخد  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ًٛخٿق رن أرِ كٔخڅ ٫ن أرِ ٓڀڄش

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ارَحىْڂ ٫ن  - 

حرن أرِ ڃڀټْش ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٚ ىٌه 

 حّٓش9
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د ڃنو آّخص ڃلټڄخص ىن أځ حٿټظخد ًأهَ ڃظ٘خريخص ٳؤڃخ حٿٌّن ىٌ حٿٌُ أنِٽ ٫ڀْٺ حٿټظخ

ٳِ ٷڀٌريڂ ُّٮ ٳْظز٬ٌڅ ڃخ ط٘خرو ڃنو حرظٰخء حٿٴظنش ًحرظٰخء طؤًّڀو ًڃخ ٬ّڀڂ طؤًّڀو اٙ حهلل. 

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٳبًح ٍأّظڂ حٿٌّض ّظز٬ٌڅ ڃخ ط٘خرو ڃنو ٳؤًٿجٺ حٿٌّن ٓڄَ حهلل أً ٳيڂ ٳخكٌٍىڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 اڅ حٿلَع رن ى٘خځ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّؤطْٺ حٿٌكِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

َِ ٳْٴٜڂ ٫نِ ًٷي ٫ًْض ڃخ ٷخٽ أكْخنخ ّؤطْنِ ٳِ ڃؼپ ٛڀٜڀش حٿـَّ ًىٌ أ- ٗيه ٫ڀ

ًأكْخنخ ّؤطْنِ ّظڄؼپ ٿِ حٿڄڀٺ ٍؿٚ ٳْټڀڄنِ ٳؤ٫ِ ڃخ ّٸٌٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ًٿٸي ٍأّظو ّنِٽ 

 ٫ڀْو ٳِ حٿٌْځ حٿ٘يّي حٿزَى ٳْٴٜڂ ٫نو ًاڅ ؿزْنو ٿْظٴٜي ٫َٷخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنِ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن - 

كَڃڀش حٿنَُٜ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄخ٫ش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿڀيڂ ڃن ًٿِ ڃن أڃظِ ْٗجخ ٳَٳٶ ريڂ ٳخٍٳٶ رو ًڃن ٗٶ ٫ڀْيڂ ٳ٘ٶ ٫ڀْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ڃن ًٿي ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنِ  - 

ن ٫خث٘ش ٫ن حٿلَع رن ى٘خځ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ ّؤطْٺ حٿٌكِ

 ٳٌٻَ نلٌح ڃن كيّغ ڃخٿٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٸخٓڂ رن أرِ حٿِنخى ٷخٽ أهزَنِ أٳڀق ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش

 ٛڀَ ًٛخځ ٌّڃو ًٿٺ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٷ٪ أىڀو ػڂ أٛزق ٳخٯظٔپ ً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن آڄخ٫ْپ رن أرِ ٳيّٺ ٷخٽ كيػنخ حٿ٠لخٹ  - 

 ٬ّنِ حرن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

 ٻخڅ أٻؼَ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ػٸپ ًريڅ ًىٌ ؿخٿْ.-

كيػنخ ڃلڄي رن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ حٿ٠لخٹ ٫ن ى٘خځ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اڅ أكيٻڂ ّؤطْو حٿ٤ْ٘خڅ ٳْٸٌٽ ڃن هڀٸٺ ٳْٸٌٽ حهلل ٳْٸٌٽ ٳڄن هڀٶ حهلل ٳبًح ًؿي ًٿٺ -

 أكيٻڂ ًٿٺ ٳڀْٸَأ آڃنض رخهلل ًٍٓڀو ٳبڅ ًٿٺ ٌّىذ ٫نو.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي ح - 

 أرخ نزْو ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ طلض حٿټ٬زْن ڃن حُٗحٍ ٳِ حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٳًَس حرن  - 
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 ض ٿ٬خث٘ش أهزَّنِ رز٬ٞ ى٫خء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ ّٸٌٽ9نٌٳپ ٷخٽ ٷڀ

 حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ٫ڄڀض ًڃن َٗ ڃخ ٿڂ أ٫ڄپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ أرخڅ رن ٛڄ٬ش ٷخٽ كيػظنِ أڃِ ٷخٿض9  - 

 ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

٫ن حٿٌحٗڄش ًحٿٌحٛڀش ًحٿڄظٌحٛڀش ًحٿنخڃٜش  ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ-

 ًحٿڄظنڄٜش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ ٠َّ حڃَأس نِٿض رْن رْظْن ڃن حٕنٜخٍ أً نِٿض رْن أرٌّيخ.-

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن أرِ كي - 

ڃڀټْش ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي أنو أهزَه ڃَحٍح أڅ ٫خث٘ش أهزَطو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ڃخ أٛخد حٿڄٔڀڂ ڃن ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ ٳيٌ ٿو ٻٴخٍس.-

ًف ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ كيػنخ حرن ٗيخد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٍ - 

 ٫ن ٫ًَس ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ َّٔى َٓىٻڂ ىٌح ّظټڀڂ رټٚځ رْنو ٳٜپ ّلٴ٨و -

 ڃن ٓڄ٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ رن حٿٴ٠پ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

أنيخ ٻخنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ  ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿـٌُحء ٫ن ٫خث٘ش

 ٳڀ٬نض ر٬َْح ٿيخ ٳؤڃَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ َّى ًٷخٽ9

 ٙ ّٜلزنِ ِٗء ڃڀ٬ٌڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ڃٌٿَ  - 

 ٫خث٘شٷَّزش ٫ن ٷَّزش رنض ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٫ن 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبنٺ طٌحٛپ -

 ٷخٽ9 أرْض ٬٤ّڄنِ ٍرِ ًّٔٸْنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كَڃڀش  - 

ن حٿڄَُٜ ّليع ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش حٿڄيَُ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9 ڃ

 أنض ٳٸڀض9 أنخ ٍؿپ ڃن أىپ ڃَٜ ٳٌٻَ ٷٜش ٳٸخٿض9

انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 حٿڀيڂ ڃن ًٿِ ڃن أڃَ أڃظِ ٳَٳٶ ريڂ -

 ٳخٍٳٶ رو ًڃن ٗٶ ٫ڀْيڂ ٳخٗٸٶ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظٌٟؤ ر٬ي حٿٰٔپ.ٻخڅ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن رَْ٘ ٫ن ٓخٿڂ  - 

ٓزٚڅ ٷخٽ هَؿنخ ڃ٪ ٫خث٘ش اٿَ ڃټش ٳټخنض طوَؽ رؤرِ ّلَْ حٿظْڄِ ّٜڀِ ٿيخ ٳؤىٍٻنخ 

ّخ ٫زي حٿَكڄن أٓزٮ حٿٌٌٟء  ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٳؤٓخء حٿٌٌٟء ٳٸخٿض ٿو ٫خث٘ش9

 ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ًّپ ٿ٫ٖٸخد ڃن حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حٕٗـ٬ِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش  - 

رن ڃَػي ٫ن حرن رَّيس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ًحٳٸض ٿْڀش حٿٸيٍ ڃخ 

 ٽ ٳْيخ ٷخٽ9أٷٌ

 ٷٌٿِ حٿڀيڂ انٺ ٫ٴٌ طلذ حٿ٬ٴٌ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن ٫ڄًَ  - 

 رن ڃْڄٌڅ ٷخٽ9 ٓؤٿض ٫خث٘ش ٫ن حٿَؿپ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٿض9

 ٷي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خث٘ش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن  - 

 ٍحٳ٬خ ّيّو ّٸٌٽ9 ٫خث٘ش ٫ُڂ أنو ٓڄ٬و ڃنيخ أنيخ ٍأص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ

 حٿڀيڂ انِ رَ٘ ٳٚ ط٬خٷزنِ أّڄخ ٍؿپ ڃن حٿڄئڃنْن آًّظو ًٗظڄظو ٳٚ ط٬خٷزنِ ٳْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ  - 

 أڅ ٬ٓي رن ى٘خځ كيػو ٫ن ٫خث٘ش ٓڄ٬و ڃنيخ ٷخٿض9

ڂ اًح ٳخطو ٷْخځ ڃن حٿڀْپ ٯڀزظو ٫ْنخه رنٌځ أً ًؿ٪ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

 ٛڀَ ػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ڃن حٿنيخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٬ّنِ حرن ػخرض ٷخٽ كيػظنِ أځ  - 

 ىحًى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أ٣ْذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـظو ٫ًڄَطو رؤ٣ْذ ڃخ أؿي.-

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى ٫ن ڃنٌٍٜ حٿلـزِ ٷخٽ كيػظنِ أڃِ ٛٴْش رنض كيػن - 

 ْٗزش ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظټت ٳِ كـَُ ًأنخ كخثٞ ٳْٸَأ حٿٸَآڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 حٿٸخٓڂ ٫ن

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿٜزق ٳْنَٜٱ نٔخء حٿڄئڃنْن ڃظڀٴ٬خص -
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 رڄ٣ًَين ڃخ ٬َّٳن ڃن حٿٰڀْ أً ٷخٽ ٙ ٬َّٱ ر٠٬ين ر٠٬خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن 

 هڄْ ٳٌحٓٶ ّٸظڀن ٳِ حٿلَځ حٿٴؤٍس ًحٿ٬ٸَد ًحٿَٰحد ًحٿليّخ ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي  - 

أرخ ٓڀڄش حؿظنذ  حٿَكڄن أنو ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ًىٌ ّوخٛڂ ٳِ ىحٍ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ّخ

 حٍٕٝ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٧ڀڂ ٗزَح ڃن حٍٕٝ ٣ٌٷو ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن ٓز٪ أٍْٟن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىيرش ٷخٽ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ڃؼڀو.-

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ٛٴْش كيػنخ ٫ز - 

 رنض حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ٙ طٸزپ ٛٚس كخثٞ اٙ روڄخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن  - 

لٔن أڅ أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ كٔن ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 رْنڄخ ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٤٠ـ٬خ ٳِ رْظِ اً حكظٴِ ؿخٿٔخ ًىٌ ّٔظَؿ٪ ٳٸڀض9 

 رؤرِ أنض ًأڃِ ڃخ ٗؤنٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل طٔظَؿ٪ ٷخٽ9

ؿْٖ ڃن أڃظِ ّـْئًڅ ڃن ٷزپ حٿ٘خځ ّئڃٌڅ حٿزْض ٿَؿپ ّڄن٬و حهلل ڃنيڂ كظَ اًح ٻخنٌح -

خٿزْيحء ڃن ًُ حٿلڀْٴش هٔٲ ريڂ ًڃٜخىٍىڂ ٗظَ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّؤٲ ريڂ ر

 ؿڄ٬ْخ ًڃٜخىٍىڂ ٗظَ ٳٸخٽ9 اڅ ڃنيڂ ڃن ؿزَ اڅ ڃنيڂ ڃن ؿزَ ػٚػخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ٫ن ٌّٓٲ رن ٬ٓي ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ٌّٓٲ  - 

 رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش

 رڄؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ًٷخٽ كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ  - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸٌٽ9 ٓڄ٬ض أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

هڄْ ڃن حٿيًحد ٻڀين ٳخٓٶ ّٸظڀن ٳِ حٿلَځ حٿَٰحد ًحٿلْش ًحٿ٬ٸَد ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ -

 ًحٿليأس ًٳِ ٻظخد ٬ّٸٌد ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ ڃټخڅ حٿلْش حٿٴؤٍس.
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ن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حر - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اًح ًؿي أكيٻڂ حٿنٌځ ًىٌ ّٜڀِ ٳڀَْٷي كظَ ٌّىذ نٌڃو اڅ أكيٻڂ ٫َٔ أڅ ٌّىذ -

 ّٔظٰٴَ حهلل ٳْٔذ نٴٔو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن ٫خث٘ش  - 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ رْظِ ٳِ اُحٍ ًٍىحء ٳخٓظٸزپ حٿٸزڀش ًر٢ٔ أڅ ٌٍٓٽ 

 ّيه ػڂ ٷخٽ9

 حٿڀيڂ انڄخ أنخ رَ٘ ٳؤُ ٫زي ڃن ٫زخىٹ ٗظڄض أً آًّض ٳٚ ط٬خٷزنِ ٳْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن  - 

رن ٫خڃَ ر٬غ اٿَ ٫خث٘ش رنٴٸش ًٻٌٔس ٳٸخٿض ٿٌَٓٿو9 ّخ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ أڅ ٫زي حهلل 

َِ ٳَىًه ٳٸخٿض9 انِ ًٻَص ْٗجخ  رنِ انِ ٙ أٷزپ ڃن أكي ْٗجخ ٳڀڄخ هَؽ ٷخٿض9 ٍىًه ٫ڀ

 ٷخٿو ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ّخ ٫خث٘ش ڃن أ٤٫خٹ ٤٫خء رَْٰ ڃٔؤٿش ٳخٷزڀْو ٳبنڄخ ىٌ ٍُٵ ٫َٟو حهلل ٿٺ.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي - 

 حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

اڅ ٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًانِ ٿڄ٬ظَٟش رْن ّيّو ح٫ظَحٝ -

 جخ رْن ّيّو.حٿـنخُس كظَ اًح أٍحى أڅ ٌّطَ ڃٔنِ رَؿڀو ٳ٬َٳض أنو ٌّطَ طؤهَص ْٗ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كْخڅ أرٌ هخٿي كيػنخ كـخؽ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٙ نټخف اٙ رٌٿِ ًحٿٔڀ٤خڅ ًٿِ ڃن ٙ ًٿِ ٿو.-

ي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كْخڅ ٫ن كـخؽ ٫ن ٫ز - 

 حٌٕٓى ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أؿنذ ٳؤٍحى أڅ ّنخځ طٌٟؤ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٍر٬ْش ٫ن ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 حٿڄيّنِ ًٯَْه ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 رڄن ٍٳٶ رؤڃظِ ًٗٶ ٫ڀَ ڃن ٗٶ ٫ڀْيخ. حٿڀيڂ حٍٳٶ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٍر٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫خځ حٿٴظق ڃن ػنْش حًٕهَ.-

يُ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ ڃي - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٓجڀض

ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڄپ ٳِ رْظو ٷخٿض9 ٻخڅ ّو٢ْ ػٌرو ًّوٜٲ ن٬ڀو -
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 ٷخٿض9 ًٻخڅ ٬ّڄپ ڃخ ٬ّڄپ حٿَؿخٽ ٳِ رٌْطيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

خث٘ش ٷخٿض9 ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًىِ ًرْجش ًٻَ أڅ ٫ن أرْو ٫ن ٫

 حٿلڄَ ٫َٛظيڂ ٳڄَٝ أرٌ رټَ ًٻخڅ اًح أهٌطو حٿلڄَ ّٸٌٽ9

 ٻپ حڃَة ڃٜزق ٳِ أىڀو * ًحٿڄٌص أىنَ ڃن َٗحٹ ن٬ڀو

 ٷخٿض9 ًٻخڅ رٚٽ اًح أهٌطو حٿلڄَ ّٸٌٽ9

 ْپأٙ ٿْض ٬َُٗ ىپ أرْظن ٿْڀش * رٌحى ًكٌٿِ أًهَ ًؿڀ

 ًىپ أٍىڅ ٌّڃخ ڃْخه ڃـنــش * ًىپ ّزيًڅ ٿِ ٗخڃش ٣ًٴْپ

حٿڀيڂ حٿ٬ن ٫ظزش رن ٍر٬ْش ًْٗزش رن ٍر٬ْش ًأڃْش رن هڀٲ ٻڄخ أهَؿٌنخ ڃن ڃټش ٳڀڄخ 

 ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخٿٸٌح ٷخٽ9

حٿڀيڂ كزذ اٿْنخ حٿڄيّنش ٻلزنخ ڃټش أً أٗي حٿڀيڂ ٛلليخ ًرخٍٹ ٿنخ ٳِ ٛخ٫يخ ًڃيىخ -

ًحنٸپ كڄخىخ اٿَ حٿـلٴش ٷخٽ ٳټخڅ حٿڄٌٿٌى ٌّٿي رخٿـلٴش ٳڄخ ّزڀٮ حٿلڀڂ كظَ ط٫َٜو 

 حٿلڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

ٳٌٻَ أنيخ ٷخٿض9 ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٫ًٺ أرٌ رټَ ًرٚٽ -

 حٿليّغ ٬ّنِ كيّغ كڄخى اٙ أنو ٿڂ ٌّٻَ ٷٜش حٿڄٌٿٌى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻپ ٌٛحكزِ ٿيخ ٻنْش ٯَُْ ٷخٽ9

 ٫زي حهلل كظَ ڃخطض. ٳخٻظنِ رخرنٺ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٳټخنض طي٫َ رؤځ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن  - 

ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿـٌُحء أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻنض أ٫ًٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ري٫خء 

اًح ڃَٝ ٻخڅ ؿزَّپ ٬ٌّْه رو ًّي٫ٌ ٿو رو اًح ڃَٝ ٷخٿض9 ٳٌىزض أ٫ًٌه رو أًىذ 

ّ رْيٹ حٿ٘ٴخء ٙ ٗخٳِ اٙ أنض حٗٲ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ ٷخٿض9 ٳٌىزض حى٫ٌ ٿو رو حٿزؤ

 ٳِ ڃَٟو حٿٌُ طٌٳِ ٳْو ٳٸخٽ9

 حٍٳ٬ِ ٫نِ ٷخٽ ٳبنڄخ ٻخڅ ّنٴ٬نِ ٳِ حٿڄيس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ 

 هڄْ ٳٌحٓٶ ّٸظڀن ٳِ حٿلَځ حٿ٬ٸَد ًحٿٴؤٍس ًحٿليّخ ًحٿَٰحد ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن  - 

حٿِرَْ  حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن ّلَْ رن ٫زخى ٫ن كڄِس رن ٫زي حهلل رن

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9



   

 

 

Page 371 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ڃخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٓيْپ حرن ر٠ْخء اٙ ٳِ حٿڄٔـي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٻش ّ٘خٻيخ اٙ ٷَٜ ڃن ًنٌرو.ڃخ ڃن ِٗء ّْٜذ حٿڄٔڀڂ كظَ حٿٌ٘-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫ڄَ رن ارَحىْڂ حٿْ٘ټَُ ٷخٽ9 ٓڄ٬ض  - 

أڃِ طليع أڅ أڃيخ حن٤ڀٸض اٿَ حٿزْض كخَؿش ًحٿزْض ٌّڃجٌ ٿو رخرخڅ ٷخٿض9 ٳڀڄخ ٷ٠ْض 

ٚځ ٣ٌحٳِ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن اڅ ر٬ٞ رنْٺ ر٬غ ّٸَثٺ حٿٔ

 ًاڅ حٿنخّ ٷي أٻؼًَح ٳِ ٫ؼڄخڅ ٳڄخ طٸٌٿْن ٳْو ٷخٿض9

ٿ٬ن حهلل ڃن ٿ٬نو ٙ أكٔزيخ اٙ ٷخٿض9 ػٚع ڃَحٍ ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ًىٌ ڃٔني ٳوٌه اٿَ ٫ؼڄخڅ ًانِ ٕڃٔق حٿ٬َٵ ٫ن ؿزْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

كيحىڄخ ٫ڀَ أػَ حٕهٍَ ًانو ٿْٸٌٽ ًٓڀڂ ًاڅ حٿٌكِ ّنِٽ ٫ڀْو ًٿٸي ًُؿو حرنظْو ا

 حٻظذ ٫ؼڄخڅ ٷخٿض9 ڃخ ٻخڅ حهلل ٿْنِٽ ٫زي ڃن نزْو رظڀٺ حٿڄنِٿش اٙ ٫زي ٫ڀْو ٻَّڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن أٌٓى ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ڀو رخٿو٤ڄَ ًأنخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ظټٴخ ٳِ حٿڄٔـي ٳْوَؽ ٍأٓو ٳؤٯٔ-

 كخثٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن  - 

ُّي ٫ن أځ ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىيّض ٿو ٷٚىس ؿ٩ِ 

 ٳٸخٽ9

َِ ٳٸخٿض9 حٿنٔخء ًىزض ريخ حرنش أرِ ٷلخٳش ٳ٬ڀٸيخ - ٳِ ٫نٶ ٕىٳ٬نيخ اٿَ أكذ أىڀِ اٿ

 أڃخڃش رنض ُّنذ رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن  - 

ٗڄْٔش ٫ن ٫خث٘ش أڅ ر٬َْح ٿٜٴْش ح٫ظپ ٫ًني ُّنذ ٳ٠پ ڃن حٗرپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أنٺ أ٤٫ْظيخ ر٬َْح ٷخٿض9 أنخ أ٤٫ِ طڀٺ حٿْيٌىّش ٿِّنذ اڅ ر٬َْ ٛٴْش ٷي ح٫ظپ ٳڀٌ -

ٳظَٻيخ ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَّن أً ػٚػخ كظَ ٍٳ٬ض ََّٓىخ 

٧ًنض أنو ٙ ََّٟ ٫نيخ ٷخٿض9 ٳبًح أنخ ر٨ڀو ٌّڃخ رنٜٲ حٿنيخٍ ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫خىص ََّٓىخ.

ػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓخص

طَؿِ ڃن ط٘خء ڃنين ًطئًُ اٿْٺ ڃن ط٘خء ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٍٍ -

 ٍرٺ اٙ ّٔخ٩ٍ ٳِ ىٌحٹ.
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خځ رن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ى٘ - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓخرٸض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔزٸظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ريّپ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٫خث٘ش

ح ٍٻ٪ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٷَأ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ ًاًح ٷَأ ٷخ٫ي-

 ٷخ٫يح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن  - 

 رييٿش ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ اٿَ ٛٚس حٿٴـَ ًٍأٓو ّٸ٤َ ڃن ؿڄخ٩ ٙ -

 حكظٚځ.

٘خځ رن حٿزَّي ٳِ ٓنش ٓز٪ ًٓز٬ْن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ى - 

ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أطض ٳخ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ حٿنزِ ٳٸخٿض9 

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ حٓظل٠ض ٷخٽ9

 ى٫ِ حٿٜٚس أّخځ ك٠ْٺ ػڂ حٯظٔڀِ ًطٌٟجِ ٫ني ٻپ ٛٚس ًاڅ ٷ٤َ ٫ڀَ حٿلَْٜ.-

هلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٌّنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي ح - 

حٿٸَُْ٘ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٷ٫ِش أڅ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ رْنڄخ ىٌ ٤ٌّٱ رخٿزْض اً ٷخٽ 

ٷخطپ حهلل حرن حٿِرَْ ٻْٲ ّټٌد ٫ڀَ أځ حٿڄئڃنْن ٫ًِّڂ أنو ٓڄ٬يخ ًىِ طٸٌٽ أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ّخ ٫خث٘ش

ٿزْض كظَ أُّي ٳْو ڃن حٿلـَ اڅ ٷٌڃٺ ٷًَٜح ٳِ ٿٌٙ كيػخڅ ٷٌڃٺ رخٿټٴَ نٸ٠ض ح-

حٿزنخء ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو حٿلَع رن ٫زي حهلل9 ٙ طٸپ ىٌ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٳؤنخ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ 

ٷخٽ أنض ٓڄ٬ظو ٷخٽ9 أنخ ٓڄ٬ظو ٷخٽ ٿٌ ٓڄ٬ض ىٌح ٷزپ أڅ أنٸ٠و ٿظَٻظو ٫ڀَ ڃخ رنَ حرن 

 حٿِرَْ.

ن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ىٚٽ ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔ - 

 َّْٓن ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ حٿٜٚس ٷخثڄخ ًٷخ٫يح ٳبًح ٛڀَ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ -

 ًاًح ٛڀَ ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٷخ٫يح.

نخ ڃ٤ْ٪ رن ڃْڄٌڅ حٿ٬نزَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػ - 

 ّټنَ أرخ ٬ْٓي ٷخٽ كيػظنِ ٛٴْش رنض ٫ٜڄش ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

ڃيص حڃَأس ڃن ًٍحء حٿٔظَ رْيىخ ٻظخرخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸزٞ حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ًٷخٽ9 ڃخ أىٍُ أّي ٍؿپ أً ّي حڃَأس ٳٸخٿض9 رپ حڃَأس ٳٸخٽ9 ٿٌ 

 ض حڃَأس ٯَْص أ٧ٴخٍٹ رخٿلنخء.ٻن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 
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 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ أٳظپ ٷٚثي ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٰنڂ ػڂ ٙ ّڄٔٺ-  ٻؤنِ أن٨َ اٿ

 ٫ن ِٗء.

نخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ9 أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ أٍىڅ أڅ َّٓڀن ٫ؼڄخڅ اٿَ أرِ رټَ ّٔؤٿنو ڃَْحػين ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ٿين ٫خث٘ش9 أًٿْْ ٷي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 ٙ نٌٍع ڃخ طَٻنخه ٳيٌ ٛيٷش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

َِ ٍأٓو ٳؤٍؿڀو ًأنخ كخثٞ ًىٌ ڃ٬ظټٲ - ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّينِ اٿ

  ٿلخؿش حٗنٔخڅ.ًٻخڅ ٙ ّيهپ حٿزْض اٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ٷخٿض9

ڃخ هَِْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أڃَّن اٙ أهٌ أَّٔىڄخ ڃخ ٿڂ ّټن اػڄخ ٳبًح -

ٔو اٙ أڅ ّټٌڅ ٻخڅ اػڄخ ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃنو ًڃخ حنظٸڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿنٴ

 طنظيٺ كَڃش حهلل ٳْنظٸڂ هلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح حٗظټَ ّٸَأ ٫ڀَ نٴٔو رخٿڄ٬ًٌحص ًّنٴغ ٳڀڄخ -

 رْيه ٍؿخء رَٻظيخ.حٗظي ًؿ٬و ٻنض أٷَأ ٫ڀْو ًأڃٔق ٫نو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن أٌّد حٿڄٌٛڀِ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ًٻؼَْ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ َّحه ٳِ ڃ١َ اكيحنخ ػڂ ّٴَٻو ٬ّنِ حٿڄخء ًڃ٣ًَين ٌّڃجٌ حٿٌٜٱ ط٬نِ حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿٸخٓڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٳَٹ حٿڄنِ ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ڃخ أٯٔپ ٷخٽ أرٌ ٷ٤ن -

 ٷخٿض ڃَس أػَه ًٷخٿض ڃَس ڃټخنو.

ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ - 

 ىڄخځ رن حٿلَع ٫ن ٫خث٘ش

 ڃؼپ ڃ٬نخه.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٷخٽ كيػنخ  - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أنخ ًكٴٜش ٛخثڄظْن ٳ٬َٝ ٿنخ ٬٣خځ حٗظيْنخه ٳؤٻڀنخ ڃنو ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ْو كٴٜش ًٻخنض رنض أرْيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ ٛخثڄظْن ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزيٍطنِ اٿ

 حٿٌْځ ٳ٬َٝ ٿنخ ٬٣خځ حٗظيْنخه ٳؤٻڀنخ ڃنو ٳٸخٽ9 حٷ٠ْخ ٌّڃخ آهَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬َٔ  - 

خڅ ٫ڀْيخ ٍٷزش ڃن ًٿي ٫ن ٫زْي رن كنْن رن كٔن ٫ن حرن ڃ٬ٸپ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٻ

آڄخ٫ْپ ٳـخء ٓزِ ڃن حٿْڄن ڃن هٌٙڅ ٳؤٍحىص أڅ ط٬ظٶ ڃنيڂ ٳنيخنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ؿخء ٓزِ ڃن ڃ٠َ ڃن رنِ حٿ٬نزَ

 ٳؤڃَىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ط٬ظٶ ڃنيڂ.-

٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن ٬ْٓي رن اّخّ حٿـََُّ - 

٫زي حهلل حٿـَُٔ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٫ًنيىخ كٴٜش رنض ٫ڄَ ٳٸخٿض ٿِ اڅ ىٌه 

كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أٷزڀض ٫ڀْيخ ٳٸخٿض9 أن٘يٹ حهلل أڅ طٜيٷْنِ 

رټٌد ٷڀظو أً طټٌرْنِ رٜيٵ ٷڀظو ط٬ڀڄن أنِ ٻنض أنخ ًأنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٸڀض ٿٺ أطَّنو ٷي ٷزٞ ٷڀض ٙ أىٍُ ٳؤٳخٵ ٳٸخٽ حٳظلٌح ٿو حٿزخد ػڂ ًٓڀڂ ٳؤٯڄِ ٫ڀْو ٳ

أٯڄِ ٫ڀْو ٳٸڀض ٿٺ أطَّنو ٷي ٷزٞ ٷڀض ٙ أىٍُ ػڂ أٳخٵ ٳٸخٽ حٳظلٌح ٿو حٿزخد ٳٸڀض ٿٺ 

أرِ أً أرٌٹ ٷڀض ٙ أىٍُ ٳٴظلنخ حٿزخد ٳبًح ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳڀڄخ أڅ ٍآه حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ٳٔخٍه رِ٘ء ٙ أىٍُ أنخ ًأنض ڃخ ىٌ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 أىنو ٳؤٻذ ٫ڀْو

ٳٸخٽ9 أٳيڄض ڃخ ٷڀض ٿٺ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٽ9 حىنو ٳؤٻذ ٫ڀْو أهٍَ ڃؼڀيخ ٳٔخٍه رِ٘ء ٙ نيٍُ 

ڃخ ىٌ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ9 حٳيڄض ڃخ ٷڀض ٿٺ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٽ9 حىنو ٳؤٻذ ٫ڀْو اٻزخرخ ٗيّيح 

خٽ9 ن٬ڂ ٓڄ٬ظو أًنِ ٫ًًخه ٷڀزِ ٳٔخٍه رِ٘ء ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ9 أٳيڄض ڃخ ٷڀض ٿٺ ٷ

 ٳٸخٽ9 حهَؽ ٷخٽ ٷخٿض9

 كٴٜش حٿڀيڂ ن٬ڂ أً ٷخٿض9 حٿڀيڂ ٛيٵ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٤َٱ رن أرِ ٣َّٲ ٫ن  - 

 ٫خڃَ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ؿيِ كظَ ّٴ٤َ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٨ّپ ٛخثڄخ ًّٸِزپ ڃخ ٗخء ڃن ً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٓؤٿض حٿِىَُ ٫ن  - 

حٿَؿپ ّوَِْ حڃَأطو ٳظوظخٍه ٷخٽ كيػنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أطخنِ نزِ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 انِ ٓؤ٫َٝ ٫ڀْٺ أڃَح ٳٚ ٫ڀْٺ أڅ ٙ ط٬ـڀِ كظَ 

َِط٘خًٍُ أ  رٌّٺ ٳٸڀض ًڃخ ىٌح حٕڃَ ٷخٿض9 ٳظٚ ٫ڀ

ّخ أّيخ حٿنزِ ٷپ ًُٕحؿٺ اڅ ٻنظن طَىڅ حٿلْخس حٿينْخ ًُّنظيخ ٳظ٬خٿْن أڃظ٬ټن ًأَٓكټن -

َٓحكخ ؿڄْٚ ًاڅ ٻنظن طَىڅ حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس ٳبڅ حهلل أ٫ي ٿڀڄلٔنخص ڃنټن 



   

 

 

Page 375 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َُ رپ أٍّي حهلل ًٌٍٓٿو أؿَح ٨٫ْڄخ. ٷخٿض9 ٳٸڀض ًٳِ أُ ًٿٺ طؤڃَنِ أڅ أٗخًٍ أر ٌ

ًحٿيحٍ حٓهَس ٷخٿض9 ٳَٔ رٌٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأ٫ـزو ًٷخٽ9 ٓؤ٫َٝ ٫ڀَ 

ٌٛحكزٺ ڃخ ٫َٟض ٫ڀْٺ ٳټخڅ ّٸٌٽ ٿين ٻڄخ ٷخٽ ٿ٬خث٘ش ػڂ ّٸٌٽ9 ٷي حهظخٍص ٫خث٘ش 

ڀڂ طَ حهلل ًٌٍٓٿو ًحٿيحٍ حٓهَس ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳٸي هََْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ

 ًٿٺ ٣ٚٷخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٍأّض ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ػٚع ًىٌ ڃلَځ.-

 ـخىي ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ ٫ن ِّّي رن ُّخى ٫ن ڃ - 

 ٍأّض ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗـخ٩ رن حٿٌٿْي ٫ن ٿْغ رن أرِ ٓڀْڂ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

خثڄخ ٛڀَ ٷخثڄخ ًاًح حٳظظق حٿٜٚس ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٳظظق حٿٜٚس ٷ-

 ٷخ٫يح ٛڀَ ٷخ٫يح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗـخ٩ رن حٿٌٿْي ٫ن ٬ٓي رن ٬ْٓي أهِ ّلَْ رن  - 

 ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 اڅ ٻَٔ ٨٫ڂ حٿڄئڃن ڃْظخ ڃؼپ ٻَٔ ٨٫ڄو كْخ.-

ػنِ أرِ كيػنخ ڃٔټْن رن رټَْ ٫ن ٬ْٓي ٬ّنِ حرن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ڃټلٌٽ كيػنِ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٴن ٳِ ػٚػش ٍّخ١ ّڄخنْش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ أرٌ كٴٚ حٿڄ٤ْ٬ِ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ًأنخ ؿخٍّش ٿڂ أكڄپ حٿڀلڂ ًٿڂ هَؿض ڃ٪ حٿنزِ ٛ-

أريڅ ٳٸخٽ ٿڀنخّ طٸيڃٌح ٳظٸيڃٌح ػڂ ٷخٽ ٿِ ط٬خٿِ كظَ أٓخرٸٺ ٳٔخرٸظو ٳٔزٸظو ٳٔټض ٫نِ 

كظَ اًح كڄڀض حٿڀلڂ ًرينض ًنْٔض هَؿض ڃ٬و ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳٸخٽ ٿڀنخّ طٸيڃٌح 

 ٔزٸنِ ٳـ٬پ ٠ّلٺ ًىٌ ّٸٌٽ9 ىٌه رظڀٺ.ٳظٸيڃٌح ػڂ ٷخٽ ط٬خٿِ كظَ أٓخرٸٺ ٳٔخرٸظو ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن كْٔن ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ڃ٬ظټٴخ ٳِ حٿڄٔـي ٙ ّيهپ حٿزْض اٙ ٿلخؿش -

 ٬ظزش.ٷخٿض9 ٳٰٔڀض ٍأٓو ًاڅ رْنِ ًرْنو حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٬ّنِ حٿٌح٤ِٓ ٫ن ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
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 ّخ ٫خث٘ش اڅ ٻنض أٿڄڄض رٌنذ ٳخٓظٰٴَُ حهلل ٳبڅ حٿظٌرش ڃن حٿٌنذ حٿنيځ ًحٙٓظٰٴخٍ.-

ِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 حٿؼٸٴِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ نخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ حٿ٬٘خء ًٙ ٓيَ ر٬يىخ.-

٫ٚٷش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ُّخى رن - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حرن ٤٫خء ٫ن ىحًى رن أرِ ىني ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٌٓٽ ٳَٟض حٿٜٚس ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن اٙ حٿڄَٰد ٳَٟض ػٚػخ ٕنيخ ًطَ ٷخٿض9 ًٻخڅ ٍ-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓخٳَ ٛڀَ حٿٜٚس حًٕٿَ اٙ حٿڄَٰد ٳبًح أٷخځ ُحى ڃ٪ ٻپ 

 ٍٻ٬ظْن اٙ حٿڄَٰد ٕنيخ ًطَ ًحٿٜزق ٕنو ٤ٌّٽ ٳْيخ حٿٸَحءس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن حٿنو٬ِ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿْڄنَ ٿ٤يٌٍه ًٿ٬٤خڃو ًٻخنض حٿٍَْٔ ٿوٚثو ٻخنض -

 ًڃخ ٻخڅ ڃن أًٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن ٫خث٘ش

 نلٌه.-

٫ن حٿنو٬ِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻخنض ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٍَْٔ ٿوٚثو ًڃخ ٻخڅ ڃن أًٍ ًٻخنض حٿْڄنَ -

 ٿٌٌٟثو ًٿڄ٬٤ڄو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ  - 

 ٫9ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ

 ٍٻ٬ظخ حٿٴـَ هَْ ڃن حٿينْخ ؿڄ٬ْخ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خًس ٫ن ٫خث٘ش - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٠لَ أٍر٬خ ًِّّي ڃخ ٗخء حهلل.-

ڃ٬خًس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ًٻخڅ ٳِ كيّؼو أڅ حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّزيأ ٷزڀيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن ٍرخف  - 

ٓخٿٺ ٫ن ِٗء ًانِ أٓظلْْٺ ٳٸخٿض9 ٓپ ڃخ ريح أنو ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٽ9 انِ أٍّي أڅ أ

ٿٺ ٳبنڄخ أنخ أڃٺ ٳٸڀض9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن ڃخ ٌّؿذ حٿٰٔپ ٳٸخٿض9 اًح حهظڀٲ حٿوظخنخڅ ًؿزض 

 حٿـنخرش ٳټخڅ ٷظخىس ّظز٪ ىٌح حٿليّغ اڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٷي ٳ٬ڀض أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٯظٔڀنخ ٳٚ أىٍُ أِٗء ٳِ ىٌح حٿليّغ -

 ځ ٻخڅ ٷظخىس ّٸٌٿو.أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي رن ريّپ رن ڃَْٔس ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٗٸْٶ ٫ن ٫خث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټؼَ حٿٜٚس ٷخثڄخ ًٷخ٫يح ٳبًح ٛڀَ ٷخ٫يح ٍٻ٪ ٷخ٫يح -

 ًاًح ٛڀَ ٷخثڄخ ٍٻ٪ ٷخثڄخ.

يػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٫ن ٫خث٘ش ًٷخٽ ڃَس أهٍَ حٿوٴخٱ ٫ن حرن ٫زخّ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّْٜذ ڃن حٿَإًّ ًىٌ ٛخثڂ ًٷخٽ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ -

٬ّنِ ٳِ كيّؼو ٫ن ٬ْٓي ٫ن أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن حرن ٫زخّ ًٻٌح ٷخٽ 

 حٿوٴخٱ ڃَس أهٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ أهزَنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن أرِ ٫زي حهلل  - 

٫ن ريّپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زْي حرن ٫ڄَْ أڅ حڃَأس ڃنيڂ ّٸخٽ ٿيخ أځ ٻڀؼٌځ كيػظو ٫ن 

٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤٻپ ٬٣خڃخ ٳِ ٓظش ڃن أٛلخرو ٳـخء 

 ڀٸڄظْن ٳٸخٽ9أ٫َحرِ ؿخث٪ ٳؤٻڀو ر

أڃخ أنو ٿٌ ًٻَ حٓڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿټٴخٻڂ ٳبًح أٻپ أكيٻڂ ٳڀٌْٻَ حٓڂ حهلل ٳبڅ نِٔ رٔڂ حهلل -

 ٳِ أًٿو ٳڀْٸپ رٔڂ حهلل ٳِ أًٿو ًآهَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ ٓجپ ٬ْٓي ڃخ ّٸٌٽ حٿَؿپ ٳِ ٍٻ٫ٌو  - 

٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَنخ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل 

 ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه9

 ٓزٌف ٷيًّ ٍد حٿڄٚثټش ًحٿًَف.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي رن ٷَس ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن رٚٽ ٫ن  - 

٫ڀٸڄش ٫ن أڃو ٳِ ٷٜش ًٻَىخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ9

 ڃن أٗخٍ رليّيس اٿَ أكي ڃن حٿڄٔڀڄْن َّّي ٷظڀو ٳٸي ًؿذ ىڃو.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ىحًى ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

ٿٌ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخطڄخ ْٗجخ ٿټظڂ ىٌه حّٓش9 ًاً طٸٌٽ ٿڀٌُ أن٬ڂ حهلل -

 ًحطٶ حهلل ًطوٴِ ٳِ نٴٔٺ ڃخ حهلل ڃزيّو.٫ڀْو ًأن٬ڄض ٫ڀْو أڃٔٺ ٫ڀْٺ ًُؿٺ 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ  - 

 ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

حٿڄخىَ رخٿٸَآڅ ڃ٪ حٿٔٴَس حٿټَحځ حٿزٍَس ًحٿٌُ ّٸَإه ّظظ٬ظ٪ ٳْو ًىٌ ٫ڀْو ٗخٵ ٳڀو -

 ؿَحڅ حػنخڅ.أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٫ن  - 

 ٫ټَڃش ٷخٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطِ حٿٸيٍ ٳْؤهٌ حٿٌٍح٩ ڃنيخ ٳْؤٻڀيخ ػڂ ّٜڀِ ًٙ -

 ّظٌٟؤ.

ٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن أرِ رټَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٷخٽ كيػنِ ڃن - 

٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ىََّس ڃن أٛزق ؿنزخ ٳٚ ٌٛځ ٿو ٳؤٍٓپ ڃًَحڅ ٫زي حٿَكڄن 

 اٿَ ٫خث٘ش ّٔؤٿيخ ٳٸخٽ ٿيخ9 أڅ أرخ ىََّس ّٸٌٽ9

ڃن أٛزق ؿنزخ ٳٚ ٌٛځ ٿو ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ٷي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـنذ -

َّس ٳؤهزَه أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ػڂ ّظڂ ٌٛڃو ٳؤٍٓپ اٿَ أرِ ىَ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّـنذ ػڂ ّظڂ ٌٛڃو ٳټٲ أرٌ ىََّس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ن  - 

 ٫خث٘ش ٷخٽ ر٠٬نخ أڅ ىٌح أهزَنخ ٫نٺ أنٺ ٷڀض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 َ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٿض9 أؿپ ًٿټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃڀټټڂ ٍٗرو.ٻخڅ ّزخٗ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٫ن ڃنٌٍٜ رن حٿڄ٬ظڄَ ٫ن ارَحىْڂ  - 

٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ نٍَ اٙ أنو 

 ٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حٿلؾ ٷخٿض9 ٳڀڄخ ٷيڃنخ ٣خٳٌح ٳ

ٿْلپ ڃن ٿڂ ّټن ڃ٬و ىيُ ٷخٿض9 ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و ىيُ ٷخٿض9 -

ًٻنض كخث٠خ ٳڀڂ أٓظ٤٪ أڅ أ٣ٌٱ ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀش حٿلٜزش ٷڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل َّؿ٪ 

حٿظن٬ْڂ  نٔخإٹ رلـش ٫ًڄَس ًأنخ أٍؿ٪ رلـش ٳٸخٽ ٿ9ِ حن٤ڀٸِ ڃ٪ أهْٺ ٫زي حٿَكڄن اٿَ

ػڂ ڃ٬ْخى ڃخ رْنِ ًرْنٺ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ٳڀٸْظو رڀْپ ًىٌ ڃيز٢ أً ڃ٬ٜي ٷخٿض9 ًٷخٿض رنض 

ك9ِْ ڃخ أٍحنِ اٙ كخرٔظټڂ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٫ٸَُ كڀٸِ ڃخ 

أٍحنِ اٙ كخرٔظټڂ أٿْْ ٷي ٣ٴض ٌّځ حٿنلَ ٷخٿض9 رڀَ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٳخنٴَُ. ًٓڀڂ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٳٌٻَه - 

 ربٓنخىه ًڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ٷخٿض9

ڀْو ًٓڀڂ ّظ٢ٌٓ حٿََّٔ ٷي ٫يٿظڄٌنخ رخٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ٿٸي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
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 ٳْٜڀِ ًأنخ ٳِ ٿلخٳِ ٳؤٻَه أڅ أٓنلو ٳؤنٔپ ڃن طڀٸخء ٍؿڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ٷخٿض9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٤٫خء رن  - 

ٍرخف ٷخٽ أطْن نٌٔس ڃن أىپ كڄٚ ٫خث٘ش ٳٸخٿض ٿين ٫خث٘ش9 ٿ٬ڀټن ڃن حٿنٔخء حٿڀٌحطِ 

ّيهڀن حٿلڄخڃخص ٳٸڀن ٿيخ9 انخ ٿنٴ٬پ ٳٸخٿض ٿين ٫خث٘ش9 أڃخ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ّڄخ حڃَأس ٬ًٟض ػْخريخ ٳِ ٯَْ رْض ًُؿيخ ىظټض ڃخ رْنيخ ًرْن حهلل.أ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ رټَ ڃلڄي ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٌ حرن ػڄخنْش ٫َ٘ ٗيَح ٳڀڂ ٿٸي طٌٳِ ارَحىْڂ ارن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى-

 ّٜپ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن  - 

 ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٌح ًحهلل ڃخ نٍَ ٻْٲ ٿڄخ أٍحىًح ٯٔپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهظڀٴٌح ٳْو ٳٸخٿ-

نٜن٪ أنـَى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ نـَى ڃٌطخنخ أځ نٰٔڀو ٫ًڀْو ػْخرو ٷخٿض9 

ٳڀڄخ حهظڀٴٌح أٍٓپ حهلل ٫ڀْيڂ حٿٔنش كظَ ًحهلل ڃخ ڃن حٿٸٌځ ڃن ٍؿپ اٙ ًٷنو ٳِ ٛيٍه 

َ حهلل ٫ڀْو نخثڄخ ٷخٿض9 ػڂ ٻڀڄيڂ ڃن نخكْش حٿزْض ٙ ّيًٍڅ ڃن ىٌ ٳٸخٽ9 حٯٔڀٌح حٿنزِ ٛڀ

ًٓڀڂ ٫ًڀْو ػْخرو ٷخٿض9 ٳؼخًٍح اٿْو ٳٰٔڀٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ 

ٷڄْٜو ّٴخٝ ٫ڀْو حٿڄخء ًحٿٔيٍ ًّيٿټو حٿَؿخٽ رخٿٸڄْٚ ًٻخنض طٸٌٽ ٿٌ حٓظٸزڀض ڃن 

 حٕڃَ ڃخ حٓظيرَص ڃخ ٯٔپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ نٔخإه.

ِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

رن ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ حٿنخّ ّٜڀٌڅ ٳِ ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍڃ٠خڅ رخٿڀْپ أًُح٫خ -

حٿٸَآڅ ٳْټٌڅ ڃ٬و حٿنٴَ حٿوڄٔش أً حٿٔظش أً أٷپ ڃن ًٿٺ أً  ّټٌڅ ڃ٪ حٿَؿپ ِٗء ڃن

أٻؼَ ٳْٜڀٌڅ رٜٚطو ٷخٿض9 ٳؤڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ڃن ًٿٺ أڅ 

أنٜذ ٿو كَْٜح ٫ڀَ رخد كـَطِ ٳٴ٬ڀض ٳوَؽ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٿڄٔـي ٳٜڀَ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ر٬ي أڅ ٛڀَ حٿ٬٘خء حٓهَس ٷخٿض9 ٳخؿظڄ٪ اٿْو ڃن ٳِ ح

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٚ ٣ٌّٚ ػڂ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ًطَٹ 

حٿلَْٜ ٫ڀَ كخٿو ٳڀڄخ أٛزق حٿنخّ طليػٌح رٜٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄن 
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هلل ٻخڅ ڃ٬و ٳِ حٿڄٔـي طڀٺ حٿڀْڀش ٷخٿض9 ًأڃَٔ حٿڄٔـي ٍحؿخ رخٿنخّ ٳٜڀَ ريڂ ٌٍٓٽ ح

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬٘خء حٓهَس ػڂ ىهپ رْظو ًػزض حٿنخّ ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃخ ٗؤڅ حٿنخّ ّخ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٓڄ٪ حٿنخّ 

رٜٚطٺ حٿزخٍكش رڄن ٻخڅ ٳِ حٿڄٔـي ٳل٘يًح ٿٌٿٺ ٿظٜڀِ ريڂ ٷخٿض9 ٳٸخٽ ح٣ٌ ٫نخ 

ٴ٬ڀض ًرخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْ ٯخٳپ ًػزض كَْٜٹ ّخ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٳ

حٿنخّ ڃټخنيڂ كظَ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿٜزق ٳٸخٿض9 ٳٸخٽ أّيخ 

َِ ڃټخنټڂ ًٿټنِ طوٌٳض أڅ  حٿنخّ أڃخ ًحهلل ڃخ رض ًحٿلڄي هلل ٿْڀظِ ىٌه ٯخٳٚ ًڃخ هٴِ ٫ڀ

ٳبڅ حهلل ٙ ّڄپ كظَ طڄڀٌح ٷخٽ ًٻخنض ّٴظَٝ ٫ڀْټڂ ٳخٻڀٴٌح ڃن ح٫ٕڄخٽ ڃخ ط٤ْٸٌڅ 

 ٫خث٘ش طٸٌٽ9

 اڅ أكذ ح٫ٕڄخٽ اٿَ حهلل أىًڃيخ ًاڅ ٷپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ  - 

َِ هٌّڀش  رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ىهڀض ٫ڀ

ن أڃْش رن كخٍػش رن حًٕٷٚ حٿٔڀڄْش ًٻخنض ٫ني ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ٷخٿض9 رنض كټْڂ ر

ٳَأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌحًس ىْجظيخ ٳٸخٽ ٿ9ِ ّخ ٫خث٘ش ڃخ أرٌ ىْجش هٌّڀش 

ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حڃَأس ٙ ًُؽ ٿيخ ٌّٜځ حٿنيخٍ ًّٸٌځ حٿڀْپ ٳيِ ٻڄن ٙ ًُؽ 

ض9 ٳز٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٫ؼڄخڅ رن ٿيخ ٳظَٻض نٴٔيخ ًأٟخ٫ظيخ ٷخٿ

 ڃ٬٨ٌڅ ٳـخءه ٳٸخٽ9

ّخ ٫ؼڄخڅ أٍٯزش ٫ن ٓنظِ ٷخٽ ٳٸخٽ9 ٙ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٿټن ٓنظٺ أ٣ڀذ ٷخٽ9 ٳبنِ -

أنخځ ًأٛڀِ ًأٌٛځ ًأٳ٤َ ًأنټق حٿنٔخء ٳخطٶ حهلل ّخ ٫ؼڄخڅ ٳبڅ ٕىڀٺ ٫ڀْٺ كٸخ ًاڅ 

 كٸخ ٳٜڂ ًحٳ٤َ ًٛپ ًنڂ. ٿ٠ْٴٺ ٫ڀْٺ كٸخ ًاڅ ٿنٴٔٺ ٫ڀْٺ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ  - 

رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ڃَص رٌَٓٽ حهلل 

ٚس ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلٌٙء رنض طٌّض ٳٸْپ ٿو9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ طٜڀِ رخٿڀْپ ٛ

 ٻؼَْس ٳبًح ٯڀزيخ حٿنٌځ حٍطز٤ض رلزپ ٳظ٬ڀٸض رو ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٳڀظٜڀِ ڃخ ٷٌّض ٫ڀَ حٿٜٚس ٳبًح ن٬ٔض ٳڀظنڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي  - 

 زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9رن ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫

ٿڂ ّټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٘يَ أٻؼَ ْٛخڃخ ڃنو ٿ٬٘زخڅ ًٻخڅ ٌّٜڃو أً -

 ٫خڃظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ أرٌ  - 

حٿنزِ حٿَؿخٽ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9
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 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّڄن٪ نٸ٪ حٿزجَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ  - 

 رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ًٍِح أً ؿِحثَ رٌٓٶ حرظخ٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍؿپ ڃن ح٫َٕحد ؿ-

ڃن طڄَ حٿٌهَس ًطڄَ حٿٌهَس حٿ٬ـٌس ٳَؿ٪ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ رْظو 

ًحٿظڄْ ٿو حٿظڄَ ٳڀڂ ّـيه ٳوَؽ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو9 ّخ ٫زي حهلل 

ٽ ٳٸخٽ انخ ٷي حرظ٬نخ ڃنٺ ؿًٍِح أً ؿِحثَ رٌٓٶ ڃن طڄَ حٿٌهَس ٳخٿظڄٔنخه ٳڀڂ نـيه ٷخ

ح٫َٕحرِ ًح ٯيٍحه ٷخٿض9 ٳنيڄو حٿنخّ ًٷخٿٌح9 ٷخطڀٺ حهلل أّٰيٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ى٫ٌه ٳبڅ ٿٜخكذ حٿلٶ ڃٸخٙ ػڂ ٫خى 

ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ّخ ٫زي حهلل انخ حرظ٬نخ ڃنٺ ؿِحثَٹ ًنلن ن٨ن أڅ 

نينخ ڃخ ٓڄْنخ ٿٺ ٳخٿظڄٔنخه ٳڀڂ نـيه ٳٸخٽ ح٫َٕحرِ ًح ٯيٍه ٳنيڄو حٿنخّ ًٷخٿٌح9 ٷخطڀٺ ٫

حهلل أّٰيٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ى٫ٌه ٳبڅ 

ٿٜخكذ حٿلٶ ڃٸخٙ ٳَىى ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَطْن أً ػٚػخ ٳڀڄخ ٍآه ٙ 

نو ٷخٽ ٿَؿپ ڃن أٛلخرو حًىذ اٿَ هٌّڀش رنض كټْڂ رن أڃْش ٳٸپ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ّٴٸو ٫

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿټن اڅ ٻخڅ ٫نيٹ ًٓٶ ڃن طڄَ حٿٌهَس ٳؤٓڀٴْنخه كظَ نئىّو 

اٿْٺ اڅ ٗخء حهلل ٳٌىذ اٿْيخ حٿَؿپ ػڂ ٍؿ٪ حٿَؿپ ٳٸخٽ ٷخٿض9 ن٬ڂ ىٌ ٫نيُ ّخ ٌٍٓٽ 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٿڀَؿپ اًىذ رو ٳؤًٳو حٿٌُ حهلل ٳخر٬غ ڃن ّٸز٠و ٳٸخٽ ٌٍٓ

ٿو ٷخٽ ٳٌىذ رو ٳؤًٳخه حٿٌُ ٿو ٷخٿض9 ٳڄَ ح٫َٕحرِ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ 

ؿخٿْ ٳِ أٛلخرو ٳٸخٽ9 ؿِحٹ حهلل هَْح ٳٸي أًٳْض ًأ٣ْزض ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

  ٌّځ حٿٸْخڃش حٿڄٌٳٌڅ حٿڄ٤ْزٌڅ.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٿجٺ هْخٍ ٫زخى حهلل ٫ني حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٬ًٓي ٷخٙ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ  - 

كيػنِ ڃلڄي رن ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن آلٶ رن ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٫ن أرْو ٫ن 

 ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٻخنض ٳِ كـَُ ؿخٍّش ڃن حٕن- ٜخٍ ٳًِؿظيخ ٷخٿض9 ٳيهپ ٫ڀ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َٓيخ ٳڀڂ ّٔڄ٪ ٿ٬زخ ٳٸخٽ9 ّخ ٫خث٘ش اڅ ىٌح حٿلِ ڃن حٕنٜخٍ ّلزٌڅ 

 ٻٌح ًٻٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ  - 

حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ  رن ٬ْٓي رن ٷْْ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى ٓٴَح أٷ٩َ رْن نٔخثو ٳؤّظين ڃخ هَؽ -

 ٓيڄيخ هَؽ ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 
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ڀش رنض ٓيْپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أطض ٓي

ًٓڀڂ ٳٸخٿض ٿو9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٓخٿڄخ ٻخڅ ڃنخ كْغ ٷي ٫ڀڄض انخ ٻنخ ن٬يه ًٿيح ٳټخڅ 

َِ ٻْٲ ٗخء ٙ نلظ٘ڂ ڃنو ٳڀڄخ أنِٽ حهلل ٳْو ًٳِ أٗزخىو ڃخ أنِٽ أنټَص ًؿو  ّيهپ ٫ڀ

َِ ٷخٽ9  أرِ كٌّٴش اًح ٍآه ّيهپ ٫ڀ

پ ٫ڀْٺ ٻْٲ ٗخء ٳبنڄخ ىٌ حرنٺ ٳټخنض ٫خث٘ش طَحه ٳؤ٬ٍْٟو ٫َ٘ ٬ٍٟخص ػڂ ٿْيه-

٫خڃخ ٿڀڄٔڀڄْن ًٻخڅ ڃن ٌٓحىخ ڃن أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍَّ أنيخ ٻخنض 

 هخٛش ٿٔخٿڂ ڃٌٿَ أرِ كٌّٴش حٿٌُ ًٻَص ٓيڀش ڃن ٗؤنو ٍهٜش ٿو.

٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

حهلل رن أرِ رټَ رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٿٸي أنِٿض آّش حٿَؿڂ ٬ًٍٟخص حٿټزَْ ٫َ٘ح ٳټخنض ٳِ ًٍٷش طلض ََّٓ ٳِ رْظِ ٳڀڄخ -

 حٗظټَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٘خٯڀنخ رؤڃَه ًىهڀض ىًّزش ٿنخ ٳؤٻڀظيخ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي ك - 

رن ڃٔڀڂ حٿِىَُ ًى٘خځ رن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٻٚىڄخ كيػنِ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخنض رََّس ٫ني ٫زي ٳ٬ظٸض ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَىخ رْيىخ.-

نِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ًكيع حرن ٗيخد أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أهزَه أڅ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

 ٓـِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ڃخص رؼٌد كزَس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن أرْو ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش  - 

 ض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9ٷخٿ

ڃخ ڃن نزِ ّڄَٝ اٙ هَِْ رْن حٿينْخ ًحٓهَس ٷخٿض9 ٳڀڄخ ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٝ حٿٌُ ٷزٞ ٳْو أهٌطو رلش ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ڃ٪ حٿٌّن أن٬ڂ حهلل ٫ڀْيڂ ڃن 

 َ.حٿنزْن ًحٿٜيّٸْن ًحٿ٘ييحء ًحٿٜخٿلْن ٷخٿض9 ٳ٬ڀڄض أنو هِْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٬ًٓي ٷخٙ كيػنخ أرِ ٫ن أرْو ٫ن ٣ڀلش رن  - 

٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ ٬ٓي حٿظْڄِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ ٷخٿض9 أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸِزڀنِ ٳٸڀض9 انِ ٛخثڄش ٳٸخٽ9 ًأنخ ٛخثڂ ػڂ ٷَزڀنِ.

أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

رن حٿلـخؽ ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ٣ڀلش رن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن ٫زْي حهلل رن ڃ٬ڄَ 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٸزڀنِ ٷخٿض9 ٳٸڀض ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ - أىٌٍ اٿ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًأنخ ٛخثڂ ػڂ ٷَزڀنِ. ٛخثڄش ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٿِ 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ٣ڀلش  - 

 رن ٫زي حهلل رن ٫ٌٱ ٫ن ٫خث٘ش

 ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ ٫ًَس رن  - 

ٽ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٗټٌحه9 ڃًَح أرخ رټَ حٿِرَْ ّٸٌ

ٳڀْٜپ ٿڀنخّ ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ رټَ ٍؿپ ٍٷْٶ ًاڅ ٷخځ ٳِ ڃٜٚٹ رټَ 

ٳڄَ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳڀْٜپ ريڂ ٷخٿض9 ٳٸخٽ9 ڃيٚ ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜپ ٿڀنخّ ٷخٿض9 

ڀْٜپ ٿڀنخّ ٷخٿض9 ٳ٬يص ٿو ٳٸخٽ9 ڃًَح أرخ رټَ ٳ٬يص ٿو ٳٸخٽ9 ڃيٚ ڃًَح أرخ رټَ ٳ

 ٳڀْٜپ ٿڀنخّ انټن ٌٛحكذ ٌّٓٲ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن أرْو ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 - 

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـَُ كْن نِٽ رو حٿڄٌص.-

خٽ كيػنخ أرِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷ - 

 ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ڃخ أٿٸخه حٿٔلَ حٓهَ ٫نيُ اٙ نخثڄخ ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٳٌٻَ ر٬ٞ كيّغ  - 

ًؽ حٿنزِ ٛڀَ حٿليّزْش ٷخٽ ٷخٽ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ ٳؤهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ُ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڄظلن ڃن ىخؿَ اٿْو ڃن 

حٿڄئڃنخص ريٌه حّٓش رٸٌٽ حهلل ط٬خٿ9َ ّخ أّيخ حٿنزِ اًح ؿخء حٿڄئڃنخص ّزخ٬ّنٺ ٫ڀَ أڅ ٙ 

نو رْن َّ٘ٻن رخهلل ْٗجخ ًٙ َّٔٷن ًٙ ِّنْن ًٙ ّٸظڀن أًٙىىن ًٙ ّؤطْن رزيظخڅ ّٴظَّ

أّيّين ًأٍؿڀين ًٙ ٬ّْٜنٺ ٳِ ڃ٬ًَٱ ٳزخ٬ّين ًحٓظٰٴَ ٿين حهلل اڅ حهلل ٯٴٌٍ ٍكْڂ. 

ٷخٽ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳڄن أٷَ ريٌح حٿ١َ٘ ڃن حٿڄئڃنخص ٷخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ن اٙ رٸٌٿو ٷي ٷي رخ٬ّظٺ ٻٚڃخ ًٙ ًحهلل ڃخ ڃٔض ّيه ّي حڃَأس ٷ٢ ٳِ حٿڄزخ٬ّش ڃخ رخ٬ّي-

 رخ٬ّظٺ ٫ڀَ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد  - 

 أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظ٬ٌْ ٳِ ٛٚطو ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ.-

أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ  - 

 ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ًحهلل ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ّٸٌځ ٫ڀَ رخد كـَطِ ًحٿلز٘ش ّڀ٬زٌڅ ٳِ حٿڄٔـي ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ّٔظَنِ رَىحثو ٿټِ أن٨َ اٿَ ٿ٬زيڂ ػڂ ّٸٌځ ڃن أؿڀِ كظَ أٻٌڅ أنخ حٿظِ أنَٜٱ 

 ٷيًٍح ٷيٍ حٿـخٍّش حٿليّؼش حٿٔن حٿلَّٜش ٫ڀَ حٿڀيٌ.ٳخ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن أرْو ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن أكيع ٳِ أڃَنخ ىٌح ڃخ ٿْْ ڃنو ٳيٌ ٍى.-

ٸٌد ٷخٽ كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّ - 

أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أطض ٓيڀش رنض ٓيْپ رن ٫ڄًَ ًٻخنض طلض 

أرِ كٌّٴش رن ٫ظزش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 اڅ ٓخٿڄخ ڃٌٿَ أرِ كٌّٴش 

طزنَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ّيهپ ٫ڀْنخ ًأنخ ٳ٠پ ًانخ ٻنخ نَحه ًٿيح ًٻخڅ أرٌ كٌّٴش طزنخه ٻڄخ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّيح ٳؤنِٽ حهلل9

حى٫ٌىڂ ٓرخثيڂ ىٌ أٷ٢ٔ ٫ني حهلل. ٳؤڃَىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ًٿٺ أڅ -

طَٟ٪ ٓخٿڄخ ٳؤ٬ٍٟظو هڄْ ٬ٍٟخص ًٻخڅ رڄنِٿش ًٿيىخ ڃن حٿَٟخ٫ش ٳزٌٿٺ ٻخنض 

ش أڅ َّحىخ ًّيهپ ٫ڀْيخ ٫خث٘ش طؤڃَ أهٌحطيخ ًرنخص أهٌحطيخ أڅ ٬َّٟن ڃن أكزض ٫خث٘

ًاڅ ٻخڅ ٻزَْح هڄْ ٬ٍٟخص ػڂ ّيهپ ٫ڀْيخ ًأرض أځ ٓڀڄش ًٓخثَ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّيهڀن ٫ڀْين رظڀٺ حٿَٟخ٫ش أكيح ڃن حٿنخّ كظَ َّٟ٪ ٳِ حٿڄيي 

ًٷڀن ٿ٬خث٘ش ًحهلل ڃخ نيٍُ ٿ٬ڀيخ ٻخنض ٍهٜش ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٔخٿڂ 

 څ حٿنخّ.ڃن ىً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٷخٽ حرن ٗيخد  - 

أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ّٸٌٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أكـذ نٔخءٹ ٷخٿض9 ٳڀڂ ّٴ٬پ ٷخٿض9 ًٻخڅ أًُحؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ؿن ٿْٚ اٿَ ٿْپ ِٷَزپ حٿڄنخٛ٪ ٳوَؿض ٌٓىس رنض ُڃ٬ش ًٻخنض حڃَأس ٣ٌّڀش ٳَآىخ ّوَ

٫ڄَ ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ9 ٷي٫َٳظٺ ّخ ٌٓىس كَٛخ ٫ڀَ أڅ ّنِٽ حٿلـخد ٷخٿض9 

 ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿلـخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرٌ أًّْ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ  - 

 ِرَْ أڅ ٫خث٘ش أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ًَس رن حٿ

 ٿڀٌُ٭ ٳٌّٔٶ ٷخٿض9 ًٿڂ أٓڄ٬و أڃَ رٸظڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ  - 

َِ ّيٌىّش ٳٸخٿض9 ٬َٗص أنټڂ  أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ىهڀض ٫ڀ

نٌڅ ٳِ حٿٸزٌٍ ٷخٿض9 ٳٔڄ٪ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٍطخ٩ ػڂ ٷخٽ9 انڄخ طٴظ

 ّٴظن حٿْيٌى ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ٳڀزؼض ر٬ي ًٿٺ ٿْخٿِ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

َِ أنټڂ طٴظنٌڅ ٳِ حٿٸزٌٍ.-  ىپ ٬َٗص أنو أًكِ اٿ

حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ - 

أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو أنو ؿخءىخ 
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أٳڀق أهٌ أرِ حٿٸ٬ْْ ًأرٌ حٿٸ٬ْْ أٍٟ٪ ٫خث٘ش ٳـخءىخ ّٔظؤًڅ ٫ڀْيخ ٳؤرض أڅ طؤًڅ ٿو 

أهخ أرِ كظَ ًٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أٳڀق 

َِ ٳڀڂ آًڅ ٿو ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9  حٿٸ٬ْْ ؿخء ّٔظؤًڅ ٫ڀ

ًڃخ ّڄن٬ٺ أڅ طؤًنِ ٿ٬ڄٺ ٷڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ ٷ٬ْْ ٿْْ ىٌ أ٬ٍٟنِ انڄخ -

أ٬ٍٟظنِ حڃَأطو ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حثٌنِ ٿو كْن ّؤطْٺ ٳبنو 

 ٫ڄٺ.

كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو كيػنخ ٫زي حهلل  - 

ٷخٽ أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو أڅ رََّس 

ىهڀض ٫ڀْيخ طٔظ٬ْنيخ ٳِ ٻظخرظيخ ٳٸخٿض ٿيخ ٫خث٘ش ًنٴٔض ٳْيخ9 أٍأّض اڅ ٫يّض ٕىڀٺ 

ٳظټٌنِ ڃٌٙطِ ٳٌىزض رََّس اٿَ أىڀيخ  حٿٌُ ٫ڀْٺ ٫يس ًحكيس أّٴ٬ڀن ًٿٺ ًأ٫ظٸٺ

َِ ٌٍٓٽ حهلل  ٳ٬َٟض ًٿٺ ٫ڀْيڂ ٳٸخٿٌح9 ٙ اٙ أڅ ّټٌڅ ًٙإٹ ٿنخ ٷخٿض ٫خث٘ش9 ٳيهپ ٫ڀ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ٿو ًٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٫ْ٘ش ٳٸخٽ9حٗظَُ ٳخ٫ظٸِ ٳبڅ حٿٌٙء ٿڄن أ٫ظٶ ػڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ڃخ رخٽ ٍؿخٽ ّ٘ظ٣ٌَڅ ٣ًَٗخ ٿْٔض ٳِ ٻظخد حهلل أٙ ڃن حٗظ١َ ٣َٗخ ٿْْ ٳِ ٻظخد -

 حهلل ٳڀْْ ٿو ًاڅ حٗظ١َ ڃخثش ڃَس ١َٗ حهلل أكٶ ًأًػٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ  - 

 أهزَنِ ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9

نض طَؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ ٣خڃغ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أنيخ ٻخ-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خٻٲ ٳِ حٿڄٔـي ٳْظټت اٿَ أٓټٴش رخد ٫خث٘ش ٳظٰٔپ ٍأٓو ًىِ ٳِ 

 كـَطيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو9أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش ًُؽ 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظڂ ٿْڀش ڃن حٿڀْخٿِ رٜٚس حٿ٬٘خء ًىِ حٿظِ ّٸٌٽ -

حٿنخّ ٿيخ ٛٚس حٿ٬ظڄش ٷخٿض9 ٳڀڂ ّوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٷخٽ ٫ڄَ 

ٳٸخٽ ٕىپ حٿڄٔـي حٿٜٚس ٷي نخځ حٿنٔخء ًحٿٜزْخڅ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

كْن هَؽ ٫ڀْيڂ9 ڃخ ّنظ٨َىخ أكي ڃن أىپ حٍٕٝ ٯَْٻڂ ًًٿٺ ٷزپ أڅ ّٴٌ٘ حٗٓٚځ 

 ٳِ حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ٷخٿض9

ٻخڅ أًٽ ڃخ حٳظَٝ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٍٻ٬ظخڅ ٍٻ٬ظخڅ اٙ -

حٿڄَٰد ٳبنيخ ٻخنض ػٚػخ ػڂ أطڂ حهلل حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ًحٿ٬٘خء حٓهَس أٍر٬خ ٳِ حٿل٠َ 
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 ًأٷَ حٿٜٚس ٫ڀَ ٳَٟيخ حًٕٽ ٳِ حٿٔٴَ.

ٓلٶ ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن ا - 

 رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

أطض ٓڀڄَ ڃٌٙس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً حڃَأس أرِ ٍحٳ٪ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔظؤًنو ٫ڀَ أرِ ٍحٳ٪ ٷي 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرِ ٍحٳ٪9 ڃخ ٿٺ ًٿيخ ّخ أرخ ٍحٳ٪ ٷخٽ َٟريخ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل

طئًّنِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ِرَڂ آًّظو ّخ ٓڀڄَ ٷخٿض9 ّخ 

ٌٍٓٽ حهلل ڃخ آًّظو رِ٘ء ًٿټنو أكيع ًىٌ ّٜڀِ ٳٸڀض ٿو ّخ أرخ ٍحٳ٪ اڅ ٌٍٓٽ حهلل 

ح هَؽ ڃن أكيىڂ حٿَّق أڅ ّظٌٟؤ. ٳٸخځ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أڃَ حٿڄٔڀڄْن اً

ٳ٠َرنِ ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّلٺ ًّٸٌٽ9 ّخ أرخ ٍحٳ٪ انيخ ٿڂ طؤڃَٹ 

 اٙ روَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًًٻَ ڃلڄي  - 

ًؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رن ڃٔڀڂ رن ٗيخد حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ُ

 ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ٳ٠پ حٿٜٚس رخٿٌٔحٹ ٫ڀَ حٿٜٚس رَْٰ ٌٓحٹ ٓز٬ْن ٬ٟٴخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ّلَْ رن  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض٫9زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 

أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه كظَ اًح ٻنخ رظَرخڅ رڀي رْنو -

ًرْن حٿڄيّنش رَّي ًأڃْخٽ ًىٌ رڀي ٙ ڃخء رو ًًٿٺ ڃن حٿٔلَ حنٔڀض ٷٚىس ٿِ ڃن ٫نٸِ 

ٿٸٌځ ٳٌٷ٬ض ٳلزْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗٿظڄخٓيخ كظَ ٣ڀ٪ حٿٴـَ ًٿْْ ڃ٪ ح

ڃخء ٷخٿض9 ٳڀٸْض ڃن أرِ ڃخ حهلل رو ٫ڀْڂ ڃن حٿظ٬نْٲ ًحٿظؤٳْٲ ًٷخٽ9 ٳِ ٻپ ٓٴَ 

ٿڀڄٔڀڄْن ڃنٺ ٫نخء ًرٚء ٷخٿض9 ٳؤنِٽ حهلل حٿَهٜش رخٿظْڄڂ ٷخٿض9 ٳظْڄڂ حٿٸٌځ ًٛڀٌح 

ٷخٿض9 ّٸٌٽ أرِ كْن ؿخء ڃن حهلل ڃخ ؿخء ڃن حٿَهٜش ٿڀڄٔڀڄْن ًحهلل ڃخ ٫ڀڄض ّخ رنْش 

 ؿ٬پ حهلل ٿڀڄٔڀڄْن ٳِ كزٔٺ اّخىڂ ڃن حٿزَٻش ًحٿَْٔ.أنٺ ٿڄزخٍٻش ڃخًح 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًكيػنِ ٫زي  - 

حٿَكڄن رن حٌٕٓى رن ِّّي حٿنو٬ِ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ ٓؤٿظيخ

ڂ ّٜن٪ اًح ٻخڅ ىٌ ؿنذ ًأٍحى أڅ ّنخځ ٷزپ أڅ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

 ّٰظٔپ ٷخٿض9 ٻخڅ ّظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ػڂ ّنخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن حٿڄ٤ڀذ ٫ن ڃٌَٓ  - 

رن ٫ٸزش ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9
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ٍرٌح ًح٫ڀڄٌح أڅ ٿن ّيهپ أكيٻڂ ٫ڄڀو حٿـنش ًاڅ أكذ ح٫ٕڄخٽ اٿَ حهلل ٓيىًح ًٷخ-

 أىًڃيخ ًاڅ ٷپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ٫زي  - 

حهلل رن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ ٷخٽ ٻخنض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 هَؿنخ ڃ٪ 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ نٌٻَ اٙ حٿلؾ ٳڀڄخ ٷيڃنخ َٓٱ ٣ڄؼض ٳيهپ ٫ڀ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أرټِ ٳٸخٽ9

ڃخ ّزټْٺ ٷڀض ًىىص أنِ ٿڂ أهَؽ حٿ٬خځ ٷخٽ9 ٿ٬ڀٺ نٴٔض ٬ّنِ ك٠ض ٷخٿض9 ٷڀض ن٬ڂ -

ٌٳِ رخٿزْض ٷخٽ9 اڅ ىٌح ِٗء ٻظزو حهلل ٫ڀَ رنخص آىځ ٳخٳ٬ڀِ ڃخ ّٴ٬پ حٿلخؽ ٯَْ أڅ ٙ ط٤

كظَ ط٤يَُ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو9 حؿ٬ڀٌىخ 

٫ڄَس ٳلپ حٿنخّ اٙ ڃن ٻخڅ ڃ٬و ىيُ ًٻخڅ حٿييُ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ًًًُ حٿْٔخٍس ٷخٿض9 ػڂ ٍحكٌح ڃيڀْن رخٿلؾ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿنلَ ٣يَص 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٳ٠ض ٬ّنِ ٣ٴض ٷخٿض9 ٳؤطْنخ رڀلڂ رٸَ ٳٸڀض9 ٳؤٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل

ڃخ ىٌح ٷخٿٌح ىٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرق ٫ن نٔخثو حٿزٸَ ٷخٿض9 ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀش 

حٿلٜزش ٷڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل َّؿ٪ حٿنخّ رلـش ٫ًڄَس ًأٍؿ٪ رلـش ٳؤڃَ ٫زي حٿَكڄن 

ض9 ٳبنِ ًٕٻَ ًأنخ ؿخٍّش كيّؼش حٿٔن أنِ أن٬ْ رن أرِ رټَ ٳؤٍىٳنِ ٫ڀَ ؿڄڀو ٷخٿ

ٳظ٠َد ًؿيِ ڃئهَس حٿَكپ كظَ ؿخء رِ حٿظن٬ْڂ ٳؤىڀڀض ر٬ڄَس ؿِحء ٿ٬ڄَس حٿنخّ 

 حٿظِ ح٫ظڄًَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ٳليػنِ ٫زي  - 

خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ٫

ٷخٿض9 هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿلؾ ٿوڄْ ٿْخٽ رٸْن ڃن ًُ حٿٸ٬يس ًٙ 

ٌّٻَ حٿنخّ اٙ حٿلؾ كظَ اًح ٻخڅ رَٔٱ ًٷي ٓخٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و 

حٿييُ حٿييُ ًأَٗحٱ ڃن أَٗحٱ حٿنخّ أڃَ حٿنخّ أڅ ّلڀٌح ر٬ڄَس اٙ ڃن ٓخٵ 

َِ ًأنخ أرټِ ٳٸخٽ9  ًك٠ض ًٿٺ حٿٌْځ ٳيهپ ٫ڀ

ڃخ ٿٺ ّخ ٫خث٘ش ٿ٬ڀٺ نٴٔض ٷخٿض9 ٷڀض ن٬ڂ ًحهلل ٿٌىىص أنِ ٿڂ أهَؽ ڃ٬ټڂ ٫خڃِ ىٌح -

ٳِ ىٌح حٿٔٴَ ٷخٽ9 ٙ طٴ٬ڀِ ٙ طٸٌٿِ ًٿٺ ٳبنٺ طٸ٠ْن ٻپ ڃخ ّٸ٠ِ حٿلخؽ اٙ أنٺ ٙ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټش ٳلپ ٻپ ط٤ٌٳْن حٿزْض ٷخٿض9 ٳڄ٠ْض كـظِ ًىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ڃن ٻخڅ ٙ ىيُ ڃ٬و ًكپ نٔخإه ر٬ڄَس ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿنلَ أطْض رڀلڂ رٸَ ٻؼَْ ٳ٤َف 

ٳِ رْظِ ٳٸڀض9 ڃخ ىٌح ٷخٿٌح9 ًرق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نٔخثو حٿزٸَ كظَ اًح 

ن أرِ ٻخنض ٿْڀش حٿلٜزش ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ أهِ ٫زي حٿَكڄن ر

رټَ ٳؤ٫ڄَنِ ڃن حٿظن٬ْڂ ڃټخڅ ٫ڄَطِ حٿظِ ٳخطظنِ ٷخٽ أرِ ًكيػنخ ٬ّٸٌد ٳِ ڃٌٟ٪ 

آهَ ٳِ حٿلؾ ًأڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔخءه ٳلڀڀن ر٬ڄَس ًأڃَ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّلپ ڃن ٿڂ ّټن ڃ٬و ىيُ ًأڃَ ڃن ٻخڅ ڃ٬و ىيُ ڃن أَٗحٱ 
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 حٿنخّ أڅ ّؼزض ٫ڀَ كَڃو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٫خث٘ش كيػظو أنو ٷخٽ كْن ٷخٿٌح هْ٘نخ 

َِ ٷخٽ حرن آلٶ ًٷخٽ  أڅ ّټٌڅ رو ًحص حٿـنذ انيخ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ًٿڂ ّټن حهلل ٿْٔڀ٤و ٫ڀ

 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 حرن ٗيخد كيػنِ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؼَْح ڃڄخ أٓڄ٬و ّٸٌٽ9 اڅ حهلل ٿڂ ّٸزٞ نزْخ كظَ -

ّوَِْه ٷخٿض9 ٳڀڄخ ك٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ آهَ ٻڀڄش ٓڄ٬ظيخ ڃنو ًىٌ 

 ٙ ّوظخٍنخ انو حٿٌُ ٻخڅ ّٸٌٽ ٿنخ ّٸٌٽ9 رپ حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ ڃن حٿـنش ٷخٿض9 ٷڀض اًح ًحهلل

 أڅ نزْخ ٙ ّٸزٞ كظَ ّوََْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٬ّٸٌد رن ٫ظْزش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

٤ـ٪ ٳِ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ كْن ىهپ ڃن حٿڄٔـي ٳخٟ-

َِ ٍؿپ ڃن آٽ رټَ أرِ ًٳِ ّيه ٌٓحٹ أه٠َ ٷخٿض9 ٳن٨َ ٌٍٓٽ حهلل  كـَُ ٳيهپ ٫ڀ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْو ٳِ ّيه ن٨َح ٫َٳض أنو َّّيه ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل طلذ أڅ 

أ٤٫ْٺ ىٌح حٿٌٔحٹ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٿض9 ٳؤهٌطو ٳڄ٠ٰظو ٿو كظَ أٿنظو ًأ٤٫ْظو اّخه ٷخٿض9 

ٍأّظو ّٔظن رٌٔحٹ ٷزڀو ػڂ ٬ًٟو ًًؿيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٳخٓظن رو ٻؤٗي ڃخ

ًٓڀڂ ّؼٸپ ٳِ كـَُ ٷخٿض9 ٳٌىزض أن٨َ ٳِ ًؿيو ٳبًح رَٜه ٷي ٗوٚ ًىٌ ّٸٌٽ9 رپ 

حٿَٳْٶ ح٫ٕڀَ ڃن حٿـنش ٳٸڀض9 هَِْص ٳخهظَص ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٷخٿض9 ًٷزٞ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

نِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 رن ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫زخى ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9

ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ٓلَُ ًنلَُ ًٳِ ىًٿظِ ٿڂ أ٧ڀڂ ٳْو أكيح -

ًىٌ ٳِ كـَُ ػڂ ٳڄن ٓٴيِ ًكيحػش ٓنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزٞ 

 ٬ًٟض ٍأٓو ٫ڀَ ًٓخىس ًٷڄض أٿظيځ ڃ٪ حٿنٔخء ًأَٟد ًؿيِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي  - 

حهلل رن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن حڃَأطو ٳخ٣ڄش رنض ڃلڄي رن ٫ڄخٍس ٫ن 

 حٍس ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض٫9ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي رن ٍُ

ڃخ ٫ڄڀنخ ريٳن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٓڄ٬نخ ٌٛص حٿڄٔخكِ ڃن ؿٌٱ -

 حٿڀْپ ٿْڀش حٍٕر٬خء ٷخٽ ڃلڄي ًٷي كيػظنِ ٳخ٣ڄش ريٌح حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٫ن ٛخٿق رن  - 

 ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9ٻْٔخڅ ٫ن حٿِىَُ 

ٻخڅ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْٜش ٌٓىحء كْن حٗظي رو ًؿ٬و ٷخٿض9 ٳيٌ -
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٬٠ّيخ ڃَس ٫ڀَ ًؿيو ًڃَس ّټ٘ٴيخ ٫نو ًّٸٌٽ ٷخطپ حهلل ٷٌڃخ حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ 

 ڃٔخؿي ّلَځ ًٿٺ ٫ڀَ أڃظو.

 يػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٍرخف ٷخٽ ٷڀض ٿڄ٬ڄَكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ؿخٿْ ٷخٽ9 ن٬ڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ٳليػنِ  - 

ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٻخڅ 

 آهَ ڃخ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٷخٽ9

 ٙ ّظَٹ رـَِّس حٿ٬َد ىّنخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد  - 

 كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل أڅ ٫خث٘ش ٫ًزي حهلل رن ٫زخّ ٷخ9ٙ

ّڀٸِ هڄْٜش ٫ڀَ ًؿيو ٳبًح حٯظڂ ٻ٘ٴيخ ٿڄخ نِٽ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ٴٶ -

ٷخٽ ًىٌ ٻٌٿٺ9 ٿ٬نش حهلل ٫ڀَ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي ّلٌٍىڂ ڃؼپ 

 ڃخ ٛن٬ٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًكيػنِ  - 

ًؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ُ

 ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿنخّ ٛٚس حٿوٌٱ رٌحص حٿَٷخ٩ ڃن نوپ ٷخٿض9 -

ٳٜي٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٛي٫ْن ٳٜٴض ٣خثٴش ًٍحءه ًٷخڃض ٣خثٴش 

ٛٴٌح هڀٴو  طـخه حٿ٬يً ٷخٿض9 ٳټزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻزَص حٿ٤خثٴش حٿٌّن

ػڂ ٍٻ٪ ًٍٻ٬ٌح ػڂ ٓـي ٳٔـيًح ػڂ ٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو ٳَٳ٬ٌح 

ڃ٬و ػڂ ڃټغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ ًٓـيًح ٕنٴٔيڂ حٿٔـيس حٿؼخنْش ػڂ 

ٷخڃٌح ٳنټٌٜح ٫ڀَ أ٫ٸخريڂ ّڄٌ٘څ حٿٸيٸَُ كظَ ٷخڃٌح ڃن ًٍحثيڂ ٷخٿض9 ٳؤٷزڀض حٿ٤خثٴش 

ٌح هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټزًَح ػڂ ٍٻ٬ٌح ٕنٴٔيڂ ػڂ ٓـي حٕهٍَ ٳٜٴ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓـيطو حٿؼخنْش ٳٔـيًح ڃ٬و ػڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍٻ٬ظو ًٓـيًح ىڂ ٕنٴٔيڂ حٿٔـيس حٿؼخنْش ػڂ ٷخڃض حٿ٤خثٴظخڅ ؿڄ٬ْخ ٳٜٴٌح 

ًٓڀڂ ٳَٻ٪ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٻ٬ٌح  هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

ؿڄ٬ْخ ػڂ ٓـي ٳٔـيًح ؿڄ٬ْخ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ًٍٳ٬ٌح ڃ٬و ٻپ ًٿٺ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َّٓخ ؿيح ٙ ّؤٿٌ أڅ ّوٴٲ ڃخ حٓظ٤خ٩ ػڂ ٓڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 َٗٻو حٿنخّ ٳِ حٿٜٚس ٻڀيخ.ًٓڀڂ ٳٔڀڄٌح ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٿض9
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ٳٌهو ٻنض اًح ٳَٷض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو ٛي٫ض ٳَٷش ٫ن ّخ-

 ًأٍٓڀض نخْٛظو رْن ٛيٯْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ  - 

رن ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٓڄ٬ض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٿٸَآڅ ٳيِ هيحؽ.ڃن ٛڀَ ٛٚس ٙ ّٸَأ ٳْيخ رؤځ ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي  - 

رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٷخٽ كيع ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ًىٌ أڃَْ ٫ڀَ 

 حٿڄيّنش ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ِ اٿْيخ ًىِ ڃ٬ظَٟش رْن ّيّو ٷخٽ ٳٸخٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀ-

أرٌ أڃخڃش رن ٓيپ ًٻخڅ ٫ني ٫ڄَ ٳڀ٬ڀيخ ّخ أرخ ٫زي حهلل ٷخٿض9 ًأنخ اٿَ ؿنزو ٷخٽ ٳٸخٽ 

َِ رخٿ٨ن رپ ڃ٬ظَٟش رْن ّيّو ح٫ظَحٝ حٿـنخُس.  ٫ًَس أهزَٹ رخٿْٸْن ًطَى ٫ڀ

ٓلٶ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن ا - 

ى٘خځ رن ٫ًَس رن حٿِرَْ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٻٚىڄخ كيػنِ ٫ن ٫ًَس رن 

 حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃن حٿڀْپ ػٚع ٫َ٘س ٍٻ٬ش رَٻ٬ظْو ر٬ي -

ين ڃؼنَ ڃؼنَ ًٌّطَ روڄْ ٙ حٿٴـَ ٷزپ حٿٜزق اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ڃن حٿڀْپ ٓض ڃن

 ّٸ٬ي ٳْين.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي  - 

رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ أڅ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػو أڅ ٫خث٘ش كيػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٽ9 حكظَٷض ّخ ٌٍٓٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنخ ىٌ ؿخٿْ ٳِ ٧پ ٳخ٩ٍ أؿڂ كٔخڅ ؿخءه ٍؿپ ٳٸخ

حهلل ٷخٽ9 ڃخ ٗؤنٺ ٷخٽ9 ًٷ٬ض ٫ڀَ حڃَأطِ ًأنخ ٛخثڂ ٷخٿض9 ًًحٹ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳٸخٽ ٿو 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حؿڀْ ٳـڀْ ٳِ نخكْش حٿٸٌځ ٳؤطَ ٍؿپ رلڄخٍ ٫ڀْو 

 ٯَحٍس ٳْيخ طڄَ ٷخٽ9 ىٌه ٛيٷظِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

لظَٵ آنٴخ ٳٸخٽ9 ىخ ىٌ ًح أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 هٌ ىٌح ٳظٜيٵ رو ٷخٽ ًأّن أّن حٿڄ-

َِ ًٿِ ٳٌحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ أؿي أنخ ٫ًْخٿِ ْٗجخ ٷخٽ ٳوٌىخ  حٿٜيٷش ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٙ ٫ڀ

 ٳؤهٌىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ  - 

ٍ رن ِّّي حٿټ٫ِٚ ًٻخڅ ػٸش ٫ن ڃلڄي رن ٫زْي رن أرِ ٛخٿق حٿڄټِ ٷخٽ ٷخٽ كيػنِ ػٌ

كــض ڃ٪ ٫يُ رن ٫يُ حٿټنيُ ٳز٬ؼنِ اٿَ ٛٴْش رنض ْٗزش حرنش ٫ؼڄخڅ ٛخكذ حٿټ٬زش 

أٓؤٿيخ ٫ن أْٗخء ٓڄ٬ظيخ ڃن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

٬ض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ٳْڄخ كيػظنِ أنيخ ٓڄ
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٙ ٣ٚٵ ًٙ ٫ظخٵ ٳِ اٯٚٵ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

رن ًٍڃخڅ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٸظڀَ أڅ 

ٳ٤َكٌح ٳْو اٙ ڃخ ٻخڅ ڃن أڃْش رن هڀٲ ٳبنو حنظٴن ٳِ ى٫ٍو ٳڄٖىخ  ٤َّكٌح ٳِ حٿٸڀْذ

ٳٌىزٌح ّلَٻٌه ٳظِحّپ ٳؤٷًَه ًأٿٸٌح ٫ڀْو ڃخ ٯْزو ڃن حٿظَحد ًحٿلـخٍس ٳڀڄخ أٿٸخىڂ ٳِ 

 حٿٸڀْذ ًٷٲ ٫ڀْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ٍرِ كٸخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو  ّخ أىپ حٿٸڀْذ ىپ ًؿيطڂ ڃخ ٫ًي ٍرټڂ كٸخ ٳبنِ ًؿيص ڃخ ٫ًينِ-

أٛلخرو9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطټڀڂ ٷٌڃخ ڃٌطَ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿيڂ9 ٿٸي ٫ڀڄٌح أڅ ڃخ ٫ًيطيڂ كٶ ٷخٿض 

٫خث٘ش9 ًحٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ٿٸي ٓڄ٬ٌح ڃخ ٷڀض ٿيڂ ًانڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٿٸي ٫ڀڄٌح.

آلٶ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن  - 

رن ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫زخى ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٷخٿض9 ٿڄخ ر٬غ أىپ ڃټش ٳِ ٳيحء أَٓحىڂ ر٬ؼض ُّنذ رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

يخ ًٓڀڂ ٳِ ٳيحء أرِ حٿ٬خٙ رن حٿَرْ٪ رڄخٽ ًر٬ؼض ٳْو رٸٚىس ٿيخ ٻخنض ٿويّـش أىهڀظيخ ر

٫ڀَ أرِ حٿ٬خٙ كْن رنَ ٫ڀْيخ ٷخٿض9 ٳڀڄخ ٍآىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٵ ٿيخ 

 ٍٷش ٗيّيس ًٷخٽ9

اڅ ٍأّظڂ أڅ ط٤ڀٸٌح ٿيخ أَْٓىخ ًطَىًح ٫ڀْيخ حٿٌُ ٿيخ ٳخٳ٬ڀٌح ٳٸخٿٌح ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٳؤ٣ڀٸٌه ًٍىًح ٫ڀْيخ حٿٌُ ٿيخ.

ٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخ - 

 حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٿڄخ أطَ ٷظپ ؿ٬ٴَ ٫َٳنخ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلِڅ ٷخٿض9 ٳيهپ ٫ڀْو -

ين ٳؤٓټظين ٷخٽ ٳٌىذ ٍؿپ ٳٸخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿنٔخء ٷي ٯڀزننخ ًٳظننخ ٷخٽ ٳخٍؿ٪ اٿْ

ػڂ ٍؿ٪ ٳٸخٽ ٿو ڃؼپ ًٿٺ ٷخٽ ّٸٌٽ ًٍرڄخ َٟ حٿظټڀٲ أىڀو ٷخٽ9 ٳخًىذ ٳؤٓټظين ٳبڅ 

أرْن ٳؤكغ ٳِ أٳٌحىين حٿظَحد ٷخٿض9 ٷڀض ٳِ نٴِٔ أر٬يٹ حهلل ٳٌحهلل ڃخ طَٻض نٴٔٺ ًڃخ 

أنض رڄ٤ْ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٫َٳض أنو ٙ ّٸيٍ ٫ڀَ أڅ ّلؼٌ ٳِ 

 ٌحىين حٿظَحد.أٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي  - 

 رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

ٿڂ ّٸظپ ڃن نٔخثيڂ اٙ حڃَأس ًحكيس ٷخٿض9 ًحهلل انيخ ٿ٬نيُ طليع ڃ٬ِ ط٠لٺ ٧يَح -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸظپ ٍؿخٿيڂ رخٿٌٔٵ اً ىظٲ ىخطٲ رخٓڄيخ أّن ًر٤نخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ٳٚنش ٷخٿض9 أنخ ًحهلل ٷخٿض9 ٷڀض ًّڀٺ ًڃخ ٿٺ ٷخٿض9 أٷظپ ٷخٿض9 ٷڀض ًِٿَڂ ٷخٿض9 كيػخ 
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أكيػظو ٷخٿض9 ٳخن٤ڀٶ ريخ ٳ٠َرض ٫نٸيخ ًٻخنض ٫خث٘ش طٸٌٽ9 ًحهلل ڃخ أنَٔ ٫ـزِ ڃن 

 ٣ْذ نٴٔيخ ًٻؼَس ٟلټيخ ًٷي ٫َٳض أنيخ طٸظپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي  - 

رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9 ٿڄخ ٷٔڂ ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزخّخ رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ ًٷ٬ض ؿٌَّّش رنض حٿلخٍع ٳِ حٿٔيڂ 

ً ٙرن ٫ڂ ٿو ًٻخطزظو ٫ڀَ نٴٔيخ ًٻخنض حڃَأس كڀٌس ڃٚكش ٙ ٿؼخرض رن ٷْْ رن حٿ٘ڄخّ أ

َّحىخ أكي اٙ أهٌص رنٴٔو ٳؤطض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔظ٬ْنو ٳِ ٻظخرظيخ ٷخٿض9 

ٳٌحهلل ڃخ ىٌ اٙ أڅ ٍأّظيخ ٫ڀَ رخد كـَطِ ٳټَىظيخ ٫ًَٳض أنو ٍَْٓ ڃنيخ ڃخ ٍأّض 

َّش رنض حٿلخٍع رن أرِ َٟحٍ ْٓي ٷٌڃو ًٷي ٳيهڀض ٫ڀْو ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ ؿٌّ

أٛخرنِ ڃن حٿزٚء ڃخ ٿڂ ّوٲ ٫ڀْٺ ٳٌٷ٬ض ٳِ حٿٔيڂ ٿؼخرض رن ٷْْ رن حٿ٘ڄخّ أً ٙرن 

٫ڂ ٿو ٳټخطزظو ٫ڀَ نٴِٔ ٳـجظٺ أط٬ْٔنٺ ٫ڀَ ٻظخرظِ ٷخٽ9 ٳيپ ٿٺ ٳِ هَْ ڃن ًٿٺ 

 ٷخٿض9 ًڃخ ىٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9

ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷي ٳ٬ڀض ٷخٿض9 ًهَؽ حٿوزَ اٿَ  أٷ٠ِ ٻظخرظٺ ًأطًِؿٺ ٷخٿض9 ن٬ڂ ّخ-

حٿنخّ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طًِؽ ؿٌَّّش رنض حٿلخٍع ٳٸخٽ حٿنخّ أٛيخٍ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍٓڀٌح ڃخ رؤّيّيڂ ٷخٿض9 ٳڀٸي أ٫ظٶ رظًِّـو اّخىخ ڃخثش 

 ش ٫ڀَ ٷٌڃيخ ڃنيخ.أىپ رْض ڃن رنِ حٿڄ٤ٜڀٶ ٳڄخ أ٫ڀڂ حڃَأس ٻخنض أ٨٫ڂ رَٻ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٫ن أٳڀض رن  - 

هڀْٴش ٷخٽ أرِ ٓٴْخڅ ّٸٌٽ ٳڀْض9 ٫ن ؿَٔس رنض ىؿخؿش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ر٬ؼض ٛٴْش 

اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬٤خځ ٷي ٛن٬ظو ٿو ًىٌ ٫نيُ ٳڀڄخ ٍأّض حٿـخٍّش 

َِ ٌٍٓٽ حهلل أهٌط نِ ٫ٍيس كظَ حٓظٸڀنِ أٳټپ ٳ٠َرض حٿٸ٬ٜش ٳَڃْض ريخ ٷخٿض9 ٳن٨َ اٿ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َٳض حٿ٠ٰذ ٳِ ًؿيو ٳٸڀض9

أ٫ًٌ رٌَٓٽ حهلل أڅ ّڀ٬ننِ حٿٌْځ ٷخٿض9 ٷخٽ أًٿَ ٷخٿض9 ٷڀض ًڃخ ٻٴخٍطو ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٷخٽ9 ٬٣خځ ٻ٬٤خڃيخ ًانخء ٻبنخثيخ.

نِ أرِ كيػنخ ڃلٔن رن ڃلڄي كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ًأرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٷخٽ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ٗز٪ آٽ ڃلڄي ڃنٌ ٷيڃٌح حٿڄيّنش ػٚػش أّخځ طزخ٫خ ڃن ٬٣خځ كظَ طٌٳِ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي -

 ػٚع ٿْخٽ طزخ٫خ ڃن هزِ رَ كظَ طٌٳِ.

كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

ّٔخٱ ٫ن ٳًَس رن نٌٳپ أنو ٷخٽ9 ٓؤٿض ٫خث٘ش ٷڀض أهزَّنِ رِ٘ء ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ رو ٿ٬ڀِ أى٫ٌ حهلل رو ٳْنٴ٬نِ حهلل رو ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ9

 ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ٫ڄڀض ًڃن َٗ ڃخ ٿڂ أ٫ڄپ.حٿڀيڂ انِ أ٫-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطَ رخٿڄَّٞ 

 ٷخٽ9

 ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ. أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًحٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ ٗٴخء-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كْٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن  - 

 ٓڀڄش ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اًح أنٴٸض حٿڄَأس ڃن ٬٣خځ رْظيخ ٯَْ ڃٴٔيس ٻخڅ ٿيخ أؿَىخ رڄخ أنٴٸض ًٿًِؿيخ أؿَه رڄخ -

 ٙ ّنٸٚ أؿَىڂ ڃن أؿَ ر٬ٞ ْٗجخ.حٻظٔذ ًٿڀوخُڅ ڃؼپ ًٿٺ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل رن حٿ٤ٴْپ حٿزټخثِ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ  - 

٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٳًَس رن نٌٳپ ٷخٽ ٷڀض ّخ أځ حٿڄئڃنْن كيػْنِ رِ٘ء ٻخڅ ّي٫ٌ 

و ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 ّي٫ٌ

 حٿڀيڂ أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ٫ڄڀض ًڃن َٗ ڃخ ٿڂ أ٫ڄپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 

 أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن أرِ ىََّس ٷخٽ9

ٸخٿض9 انو ٷخٿٌح ّٸٌٽ ْٗجخ ٷي ڃن أىٍٻظو حٿٜٚس ؿنزخ ٿڂ ّٜڂ ٷخٽ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬خث٘ش ٳ-

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ٳْنخ ؿنزخ ػڂ ّٸٌځ ٳْٰظٔپ ٳْؤطْو رٚٽ ٳْئًنو 

 رخٿٜٚس ٳْوَؽ ٳْٜڀِ رخٿنخّ ًحٿڄخء ّنليٍ ٳِ ؿڀيه ػڂ ٨ّپ ٌّڃو ًٿٺ ٛخثڄخ.

ىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَح - 

 حٌٕٓى ٷخٽ9 ٓؤٿض ٫خث٘ش

ڃخ ٻخڅ ّنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّنظزٌ ٳْو ٷخٿض9 ٻخڅ ّنيَ ٫ن حٿيرخء -

 ًحٿڄِٳض ٷخٽ9 ٷڀض ٳخٿٔٴن ٷخٿض9 انڄخ أكيػٺ ڃخ ٓڄ٬ض ًٙ أكيػٺ رڄخ ٿڂ أٓڄ٪.

ىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَح - 

 ٫ڀٸڄش ٷخٽ9 ٓؤٿض ٫خث٘ش

ٻْٲ ٻخڅ ٫ڄپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّوٚ ْٗجخ ڃن حّٕخځ ٷخٿض9 ٙ -

 ًأّټڂ ٤ّْٶ ڃخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڄپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن  - 

 ض ٫خث٘ش9ٛزْق ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ9 ٷخٿ

ٿڄخ نِٿض حّٓش حٿظِ ٳِ حٿزٸَس ٳِ حٿوڄَ ٷَأىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ -

 حٿڄٔـي ػڂ كَځ حٿظـخٍس ٳِ حٿوڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ ٷخٽ كيػنخ هخٿي رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 حٿزيِ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ حهلل ٫ڀَ ٻپ أكْخنو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن حٿٸخٓڂ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن  - 

ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ9

 ىٍؿش ًك٢ ٫نو ريخ ه٤ْجش.ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّ٘خٹ ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ اٙ ٍٳ٬و حهلل ريخ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق رن ٫زي حهلل رن ٫ًَس رن حٿِرَْ رن  - 

 حٿ٬ٌحځ أرٌ حٿلَع ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ٿڂ طوَؽ ڃن كـَطيخ -

 ٫خڃَ رْيه. ًٻخڅ حٿـيحٍ ر٤ٔش ًأٗخٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 اڅ ٻنخ ٿنٌرق حٿ٘خه ٳْز٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤ٠٫خثيخ اٿَ ٛيحثٶ هيّـش.-

٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ رن ِّّي  - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ّظټٲ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ن ٷٜذ.أڃَنِ ٍرِ أڅ أرَ٘ هيّـش رزْض ٳِ حٿـنش ڃ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ رن ِّّي ٫ن حرن  - 

 ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿٌُ٭ ٳٌّٔٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ رن ِّّي ٫ن حرن  - 

 ث٘شٗيخد ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫خ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ ّنخځ ًىٌ ؿنذ ّظٌٟؤ ًٌٟءه -

 ٿڀٜٚس ًاًح أٍحى أڅ ّؤٻپ أً َّ٘د ٯٔپ ّيه ػڂ أٻپ ًَٗد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿڄَأس ٻخٿ٠ڀ٪ اڅ أٷڄظيخ ٻَٔطيخ ًىِ ُّٔظڄظ٪ ريخ ٫ڀَ ٫ٌؽ ريخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ ّْٜذ حٿڄئڃن ٌٗٻش ٳڄخ ٳٌٷيخ اٙ ٷٚ ريخ حهلل ٫نو ه٤ْجش.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي  - 
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 ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رزنْخڅ حٿڄٔخؿي ٳِ حٿيًٍ ًأڃَ ريخ أڅ طن٨ٲ -

 ًط٤ْذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٯَص ٫ڀَ حڃَأس ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٯَص ٫ڀَ هيّـش ًًٿٺ رڄخ ڃخ -

 ٻنض أٓڄ٪ ڃن ًٻَه أّخىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ْٗزخڅ  - 

 ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ أرِ رټَ أنيخ أهزَطو أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

 حٿيځ َّّزيخ ر٬ي حٿ٤يَ ٷخٿض9 انڄخ ىٌ ٫َٵ أً ٫َٵ.ٳِ حٿڄَأس طٍَ حٿِ٘ء ڃن -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًىخٗڂ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٿٌح كيػنخ  - 

ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٓڀڄش ًٷخٽ ىخٗڂ ٫ن أرِ ٓڀڄش أڅ ٫خث٘ش ًٷخٽ ىخٗڂ 

 ٫ن ٫خث٘ش أهزَطو

ڀِ حٿَٻ٬ظْن رْن حٿنيحء ًحٗٷخڃش ڃن ٛٚس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜ-

 حٿٴـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ْٗزخڅ  - 

 ٫ن ح٬ٕٗغ ٫ن أرْو ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ9 ٷڀض ٿ٬خث٘ش9 أُ حٿ٬ڄپ

ٻخڅ أ٫ـذ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ ّلذ حٿيحثڂ ٷخٽ ٷڀض ٳِ أُ ًٷض -

 ٷخٿض9 ٻخڅ اًح ٓڄ٪ حٿٜخٍم ٷخځ ٳٜڀَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حٿٴ٠ْپ ٬ّنِ حرن ٓڀْڄخڅ  - 

 ٷخٽ كيػنخ هؼْڂ رن ٫َحٹ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٜزق ؿنزخ ڃن ؿڄخ٩ ػڂ ّٰظٔپ ػڂ ّٜزق -

 ٛخثڄخ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ كي - 

ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش أڅ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ أهزَه أڅ ٫ًَس رن حٿِرَْ أهزَه أڅ ٫خث٘ش 

 أځ حٿڄئڃنْن أهزَطو

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزڀيخ ًىٌ ٛخثڂ.-

خ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 أڃو ٫ن ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔپ رخٿٜخ٩ ًّظٌٟؤ رخٿڄي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ ٓڄ٬ض ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن ڃلڄي ڃـخىي  - 

 أنيخ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٫ن حٌٕٓى رن ِّّي ٫ن ٫خث٘ش
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 اڅ حٿټڀذ حٌٕٓى ٤ْٗخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ أرٌ ىخٗڂ ٫ن  - 

 أرِ ڃـخُ ٫ن حٿلخٍع رن نٌٳپ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻنض أٳَٹ حٿـنخرش ڃن ػٌد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن كيػنخ  - 

 ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ًرْٚ حٿ٤ْذ ٳِ ڃٴَٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ  - 

 ن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9ر

طًِؿنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٌٳَ هيّـش ٷزپ ڃوَؿو اٿَ حٿڄيّنش رٔنظْن -

أً ػٚع ًأنخ رنض ٓز٪ ٓنْن ٳڀڄخ ٷيڃنخ حٿڄيّنش ؿخءطنِ نٌٔس ًأنخ أٿ٬ذ ٳِ أٍؿٌكش ًأنخ 

ڂ ٳزنَ رِ ًأنخ ڃـڄڄش ٳٌىزن رِ ٳيْؤننِ ًٛن٬ننِ ػڂ أطْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

 رنض طٔ٪ ٓنْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 ُّي ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٓخرٸنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔزٸظو.-

ن ى٘خځ رن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٳَ٭ ڃن حٕكِحد ىهپ حٿڄٰظٔپ ّٰظٔپ ًؿخء -

ؿزَّپ ٳَأّظو ڃن هڀپ حٿزخد ٷي ٫ٜذ ٍأٓو حٿٰزخٍ ٳٸخٽ9 ّخ ڃلڄي أ٬ًٟظڂ أٓڀلظټڂ ٳٸخٽ 

 ڃخ ٬ًٟنخ أٓڀلظنخ ر٬ي حنيٞ؟؟ اٿَ رنِ ٷ٨َّش.

كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ٻنض أٍٷِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿ٬ْن حڃٔق حٿزؤّ ٍد حٿنخّ رْيٹ -

 حٿ٘ٴخء ٙ ٻخٗٲ ٿو اٙ أنض.

ٺ رن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف ٷَحى ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ڃخٿ - 

٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًن ر٬ٞ ٌْٗهيڂ 

أڅ ُّخىح ڃٌٿَ ٫زي حهلل رن ٫زخى رن أرِ ٍر٬ْش كيػيڂ ٫ڄن كيػو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀْ رْن ّيّو ٳٸخٽ9 ّخ 

ن ّټٌرٌننِ ًّوٌنٌننِ ٬ًٌّٜننِ ًأَٟريڂ ًأٓزيڂ ٳټْٲ أنخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ڃڄڀٌٻْ

 ڃنيڂ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

رلٔذ ڃخ هخنٌٹ ٫ًٌٜٹ ًّټٌرٌٹ ٫ًٸخرٺ اّخىڂ اڅ ٻخڅ ىًڅ ًنٌريڂ ٻخڅ ٳ٠ٚ ٿٺ -
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٫ڀْيڂ ًاڅ ٻخڅ ٫ٸخرٺ اّخىڂ رٸيٍ ًنٌريڂ ٻخڅ ٻٴخٳخ ٙ ٿٺ ًٙ ٫ڀْٺ ًاڅ ٻخڅ ٫ٸخرٺ اّخىڂ 

ًنٌريڂ حٷظٚ ٿيڂ ڃنٺ حٿٴ٠پ حٿٌُ رٸِ ٷزڀٺ ٳـ٬پ حٿَؿپ ّزټِ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٳٌٵ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّيظٲ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃخ ٿو ڃخ ّٸَأ ٻظخد حهلل 

ًن٠٪ حٿڄٌحُّن حٿٸ٢ٔ ٿٌْځ حٿٸْخڃش ٳٚ ط٨ڀڂ نٴْ ْٗجخ ًاڅ ٻخڅ ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ 

ٓزْن ٳٸخٽ حٿَؿپ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أؿي ْٗجخ هَْح ڃن ٳَحٵ ىٌٙء أطْنخ ريخ ًٻٴَ رنخ كخ

 ٬ّنِ ٫زْيه انِ أٗييٹ أنيڂ أكَحٍ ٻڀيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ  - 

 رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃٔق حٿزؤّ ٍد حٿنخّ رْيٹ ٻنض أٍٷِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿ٬ْن ح-

 حٿ٘ٴخء ٙ ٻخٗٲ ٿو اٙ أنض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف ٷَحى ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ڃخٿٺ رن أنْ  - 

٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًن ر٬ٞ ٌْٗهيڂ 

ڄن كيػو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ ُّخىح ڃٌٿَ ٫زي حهلل رن ٫زخى رن أرِ ٍر٬ْش كيػيڂ ٫

ًٓڀڂ أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀْ رْن ّيّو ٳٸخٽ9 ّخ 

ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ڃڄڀٌٻْن ّټٌرٌننِ ًّوٌنٌننِ ٬ًٌّٜننِ ًأَٟريڂ ًأٓزيڂ ٳټْٲ أنخ 

 ڃنيڂ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

رٺ اّخىڂ اڅ ٻخڅ ىًڅ ًنٌريڂ ٻخڅ ٳ٠ٚ ٿٺ رلٔذ ڃخ هخنٌٹ ٫ًٌٜٹ ًّټٌرٌٹ ٫ًٸخ-

٫ڀْيڂ ًاڅ ٻخڅ ٫ٸخرٺ اّخىڂ رٸيٍ ًنٌريڂ ٻخڅ ٻٴخٳخ ٙ ٿٺ ًٙ ٫ڀْٺ ًاڅ ٻخڅ ٫ٸخرٺ اّخىڂ 

ٳٌٵ ًنٌريڂ حٷظٚ ٿيڂ ڃنٺ حٿٴ٠پ حٿٌُ رٸِ ٷزڀٺ ٳـ٬پ حٿَؿپ ّزټِ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل 

ڀڂ9 ڃخ ٿو ڃخ ّٸَأ ٻظخد حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّيظٲ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

ًن٠٪ حٿڄٌحُّن حٿٸ٢ٔ ٿٌْځ حٿٸْخڃش ٳٚ ط٨ڀڂ نٴْ ْٗجخ ًاڅ ٻخڅ ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ 

أطْنخ ريخ ًٻٴَ رنخ كخٓزْن ٳٸخٽ حٿَؿپ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أؿي ْٗجخ هَْح ڃن ٳَحٵ ىٌٙء 

 ٬ّنِ ٫زْيه انِ أٗييٹ أنيڂ أكَحٍ ٻڀيڂ.

نخ أٓزخ١ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ريّپ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 حٿـٌُحء ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴظظق حٿٜٚس رخٿظټزَْ ًّٴظظق حٿٸَحءس رخٿلڄي هلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ڃ٤َٱ ٫ن أرِ آلٶ  - 

 حهلل ٷخٽ9 ٷڀض ٿ٬خث٘شحٿٔز٬ِْ ٫ن أرِ ٫زْيس رن ٫زي 

ڃخ حٿټٌػَ ٷخٿض9 نيَ أ٤٫ْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٤نخڅ حٿـنش ٷخٽ9 ٷڀض ًڃخ -

 ر٤نخڅ حٿـنش ٷخٿض9 ٤ًٓيخ كخٳظخه ىٍس ڃـٌٱ.

ىٌه حٕكخىّغ ُّخىحص ٫زي حهلل ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ىٌه حٕكخىّغ ڃن ىخىنخ اٿَ آهَىخ ٳِ 

 ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ٷخٽ9
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 خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9كيػنخ ٫ - 

ڃخ َٟد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه حڃَأس ٿو ٷ٢ ًٙ هخىڃش ًٙ َٟد رْيه -

ْٗجخ ٷ٢ اٙ أڅ ّـخىي ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٿض9 ڃخ نْپ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ 

ڂ هلل ٷخٿض9 ڃخ ٫َٝ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳخنظٸڄو اٙ أڅ طنظيٺ ڃلخٍځ حهلل ٳْنظٸ

ًٓڀڂ أڃَحڅ أكيىڄخ أَّٔ ڃن حٓهَ اٙ أهٌ حٿٌُ ىٌ أَّٔ اٙ أڅ ّټٌڅ اػڄخ ٳبڅ ٻخڅ اػڄخ 

 ٻخڅ أر٬ي حٿنخّ ڃنو.

ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ كيػنِ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔٚڅ ڃن انخء ٫خث٘ش أنيخ أهزَطو أنيخ ٻخنض ىِ ًٍ

 ًحكي ٻٚىڄخ ّٰظَٱ ڃنو.

ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ كيػنِ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ هزؼض نٴِٔ ًٿټن ٿْٸپ ٿٸٔض نٴِٔ.-

٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ كيػنخ  - 

 ٓظَص ٫ڀَ رخريخ ىٍنٌٻخ ٳْو هْپ أًٙص أؿنلش

 ٳٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓٴَ ٳؤڃَىخ ٳن٫ِظو.-

ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حرن ٗيخد  - 

 ٫9ن ٫ًَس ٫ن ٫ڄَس ٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٷخٿض

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ح٫ظټٲ ٿڂ ّوَؽ ڃن حٿڄٔـي اٙ ٿلخؿش حٗنٔخڅ.-

ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي ٫ن كزْذ رن كزْذ  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن أرْو حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي رن أرِ رټَ ٫ن ٫خث٘ش أنو رڀٰيخ أڅ 

 و ٫ڄَ رن حٿو٤خد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9حرن ٫ڄَ ّليع ٫ن أرْ

حٿڄْض ٬ٌّد رزټخء أىڀو ٫ڀْو ٳٸخٿض9 َّكڂ حهلل ٫ڄَ ًحرن ٫ڄَ ٳٌحهلل ڃخ ىڄخ رټخًرْن ًٙ -

ڃټٌرْن ًٙ ڃظِّيّن انڄخ ٷخٽ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍؿپ ڃن حٿْيٌى 

 ٫ڀْو ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿ٬ٌْرو ٳِ ٷزَه. ًڃَ رؤىڀو ًىڂ ّزټٌڅ ٫ڀْو ٳٸخٽ انيڂ ٿْزټٌڅ

ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃلڄي حٿٌٍحٵ ٷخٽ كيػنخ ًحثپ رن ىحًى ٫ن حٿزيِ  - 

 ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9

ڃخ ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّي رن كخٍػش ٳِ ؿْٖ ٷ٢ اٙ أَڃَه ٫ڀْيڂ ًٿٌ -

 رٸِ ر٬يه ٙٓظوڀٴو.

رِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حرن ٻؼَْ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ طلي ٳٌٵ ػٚػش أّخځ اٙ ٫ڀَ ًُؿيخ.-

حٿِنخى ٫ن ح٫َٕؽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ  - 
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 ٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.

 ىٌح آهَ ڃٔني حٿْٔيس ٫خث٘ش

 أكخىّغ ٳخ٣ڄش رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ 

ٷخٽ كيػنخ أرٌ  أهزَنخ أرٌ حٿٸخٓڂ ىزش حهلل رن ڃلڄي رن ٫زي حٿٌحكي رن حٿلْٜن حٿْ٘زخنِ -

٫ڀِ حٿلْٔن رن حٿڄٌىذ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ أكڄي رن ؿ٬ٴَ رن كڄيحڅ رن ڃخٿٺ حٿٸ٬ْ٤ِ 

ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ ٷخٽ كيػنِ أرِ أكڄي رن 

ڃلڄي رن كنزپ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ حٿٴ٠پ رن ىٻْن ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ن 

 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 حٿٴَحّ

أٷزڀض ٳخ٣ڄش طڄِ٘ ٻؤڅ ڃْ٘ظيخ ڃْ٘ش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ڃَكزخ -

رخرنظِ ػڂ أؿڀٔيخ ٫ن ّڄْنو أً ٫ن ٗڄخٿو ػڂ انو أَٓ اٿْيخ كيّؼخ ٳزټض ٳٸڀض ٿيخ أٓظوٜٺ 

ؼخ ٳ٠لټض ٳٸڀض9 ڃخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّؼو ػڂ طزټْن ػڂ انو أَٓ اٿْيخ كيّ

ٍأّض ٻخٿٌْځ ٳَكخ أٷَد ڃن كِڅ ٳٔؤٿظيخ ٫ن ڃخ ٷخٽ ٳٸخٿض9 ڃخ ٻنض ٕٳِ٘ َٓ ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٷزٞ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿظيخ ٳٸخٿض9 انو أَٓ 

َِ ٳٸخٽ9 اڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٻخڅ ٬ّخٍٟنِ رخٿٸَآڅ ٳِ ٻپ ٫خځ ڃَس ًانو ٫خٍٟنِ  اٿ

و حٿ٬خځ ڃَطْن ًٙ أٍحه اٙ ٷي ك٠َ أؿڀِ ًانٺ أًٽ أىپ رْظِ ٿلٌٷخ رِ ًن٬ڂ حٿٔڀٲ أنخ ر

ٿٺ ٳزټْض ٿٌٿٺ ػڂ ٷخٽ9 أٙ طَْٟن أڅ طټٌنِ ْٓيس نٔخء ىٌه حٕڃش أً نٔخء حٿڄئڃنْن 

 ٷخٿض9 ٳ٠لټض ٿٌٿٺ.

يػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ ك - 

أرِ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٿڄخ ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ى٫خ ارنظو ٳخ٣ڄش ٳٔخٍىخ ٳزټض ػڂ ٓخٍىخ ٳ٠لټض ٳٔؤٿظيخ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٿض9 أڃخ كْغ رټْض 

 ٳبنو أهزَنِ أنو ڃْض ٳزټْض ػڂ أهزَنِ أنِ أًٽ أىڀو ٿلٌٷخ رو ٳ٠لټض.

٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حهلل رن ٓڀْڄخڅ ٫ن أڃو أځ ٓڀْڄخڅ ًٻٚىڄخ 

ٻخڅ ػٸش ٷخٿض9 ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظيخ ٫ن ٿلٌځ 

ٍهٚ ٳْيخ ٷيځ  حٕٟخكِ ٳٸخٿض9 ٷي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫نيخ ػڂ

٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ڃن ٓٴَ ٳؤطظو ٳخ٣ڄش رڀلڂ ڃن ٟلخّخىخ ٳٸخٽ9 أًٿڂ ّنو ٫نيخ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

انو ٷي ٍهٚ ٳْيخ ٷخٿض9 ٳيهپ ٫ڀِ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٫ن ًٿٺ -

 ٳٸخٽ ٿو9 ٻڀيخ ڃن ًُ حٿلـش اٿَ ًُ حٿلـش.

كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀْڂ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

٫ن ٫زي حهلل رن كٔن ٫ن أڃو ٳخ٣ڄش حرنش كْٔن ٫ن ؿيطيخ ٳخ٣ڄش رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ حٿڄٔـي ٛڀَ ٫ڀَ 

 ڃلڄي ًٓڀڂ ًٷخٽ9

ًحٳظق ٿِ أرٌحد ٍكڄظٺ ًاًح هَؽ ٛڀَ ٫ڀَ ڃلڄي ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ  حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنٌرِ-

حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنٌرِ ًحٳظق ٿِ أرٌحد ٳ٠ڀٺ ٷخٽ آڄخ٫ْپ ٳڀٸْض ٫زي حهلل رن كٔن ٳٔؤٿظو 

٫ن ىٌح حٿليّغ ٳٸخٽ ٻخڅ اًح ىهپ ٷخٽ9 ٍد حٳظق ٿِ رخد ٍكڄظٺ ًاًح هَؽ ٷخٽ9 ٍد 

 حٳظق ٿِ رخد ٳ٠ڀٺ.

كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٿْغ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلٔن ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

ٳخ٣ڄش رنض كْٔن ٫ن ؿيطيخ ٳخ٣ڄش رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ حٿڄٔـي ٷخٽ9

رٔڂ حهلل ًحٿٔٚځ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنٌرِ ًحٳظق ٿِ أرٌحد ٍكڄظٺ ًاًح -

 ٷخٽ9 رٔڂ حهلل ًحٿٔٚځ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنٌرِ ًحٳظق ٿِ أرٌحد ٳ٠ڀٺ.هَؽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن  - 

 آلٶ ٫ن أرْو ٫ن حٿلٔن رن حٿلٔن ٫ن ٳخ٣ڄش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٻپ ٫َٷخ ٳـخء رٚ- ٽ رخًٕحڅ ٳٸخځ ٿْٜڀِ ىهپ ٫ڀ

ٳؤهٌص رؼٌرو ٳٸڀض9 ّخ أرو أٙ طظٌٟؤ ٳٸخٽ9 ڃڄخ أطٌٟؤ ّخ رنْش ٳٸڀض ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ ٳٸخٽ 

 ٿِ أًٿْْ أ٣ْذ ٬٣خڃټڂ ڃخ ڃٔظو حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ حٿلٔن ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن  - 

نض كْٔن ٫ن ٳخ٣ڄش حرنش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٿْغ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلٔن ٫ن ٳخ٣ڄش ر

ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ اًح ىهپ حٿڄٔـي ٛڀَ ٫ڀَ ڃلڄي ًٓڀڂ 

 ػڂ ٷخٽ9

حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنٌرِ ًحٳظق ٿِ أرٌحد ٍكڄظٺ ًاًح هَؽ ٛڀَ ٫ڀَ ڃلڄي ًٓڀڂ ًٷخٽ9 -

 حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنٌرِ ًحٳظق ٿِ أرٌحد ٳ٠ڀٺ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٍٗي ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي ح - 

 ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٷخٽ9

ىهڀض ٳخ٣ڄش ٫ڀَ أرِ رټَ ٳٸخٿض9 أهزَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِ أًٽ أىڀو -

 ٿلٌٷخ رو.

خٽ ٿنخ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ ٷخٽ ٷ - 

َِ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ أنِ أنٔن اٿْو ًْٛش ٳخ٣ڄش  رن ٫ڀِ ٻظذ اٿ

ٳټخڅ ٳِ ًْٛظيخ حٿٔظَ حٿٌُ ٫ِّڂ حٿنخّ أنيخ أكيػظو ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳڀڄخ ٍآه ٍؿ٪.

 ټش ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ُڃ٬ش ٫ن حرن أرِ ڃڀْ - 

 ٻخنض ٳخ٣ڄش طنٸِ حٿلٔن رن ٫ڀِ ًطٸٌٽ رؤرِ ٗزو حٿنزِ ٿْْ ٗزْيخ ر٬ڀِ.-
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 كيّغ كٴٜش أځ حٿڄئڃنْن رنض ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ  - 

 ًكيػظنِ كٴٜش ًٻخنض ٓخ٫ش ٙ ّيهپ ٫ڀْو ٳْيخ أكي

أنو ٻخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن كْن ٤ّڀ٪ حٿٴـَ ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّنخىُ -

 حٿڄنخىُ رخٿٜٚس ٷخٽ أٌّد أٍحه ٷخٽ هٴْٴظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ كيػنِ نخٳ٪ ٫ن حرن  - 

 لپ ڃن ٫ڄَطٺ ٷخٽ٫9ڄَ ٫ن كٴٜش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٗؤڅ حٿنخّ كڀٌح ًٿڂ ط

 انِ ٷڀيص ىيِّ ًٿزيص ٍأِٓ ٳٚ أكپ كظَ أكپ ڃن حٿلؾ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٫ًٴخڅ ًٌّنْ ٷخٿٌح كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

أٌّد ٫ًزْي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أنو ٍأٍ حرن ٛخثي ٳِ ٓټش ڃن ٓټٺ حٿڄيّنش ٳٔزو 

حٿ٤َّٶ ٳ٠َرو حرن ٫ڄَ ر٬ٜخ ٻخنض ڃ٬و كظَ  حرن ٫ڄَ ًًٷ٪ ٳْو ٳخنظٴن كظَ ٓي

ٻَٔىخ ٫ڀْو ٳٸخٿض ٿو كٴٜش9 ڃخ ٗؤنٺ ًٗؤنو ڃخ ٌّٿ٬ٺ رو أڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

انڄخ ّوَؽ حٿيؿخٽ ڃن ٯ٠زش ٠ّٰزيخ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ني ٯ٠زش ٠ّٰزيخ ًٷخٽ ٌّنْ ٳِ -

 كيّؼو ڃخ طٌحٿ٬ٺ رو.

يػنخ ًٍف رن ٫زخىس ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

٫ڄَ ٷخٽ9 ٿٸْض حرن ٛخثي ڃَطْن ٳؤڃخ ڃَس ٳڀٸْظو ًڃ٬و ر٬ٞ أٛلخرو ٳٸڀض ٿز٠٬يڂ9 

ن٘يطټڂ رخهلل اڅ ٓؤٿظټڂ ٫ن ِٗء ٿظٜيٷنِ ٷخٿٌح9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٷڀض أطليػٌنِ أنو ىٌ ٷخٿٌح ٙ 

ڃخٙ ًًٿيح انو ّڄٌص كظَ ّټٌڅ ٷڀض ٻٌرظڂ ًحهلل ٿٸي كيػنِ ر٠٬ټڂ ًىٌ ٌّڃجٌ أٷڀټڂ 

أٻؼَٻڂ ڃخٙ ًًٿيح ًىٌ حٿٌْځ ٻٌٿٺ ٷخٽ ٳليػنخ ػڂ ٳخٍٷظو ػڂ ٿٸْظو ڃَس أهٍَ ًٷي طَْٰص 

٫ْنو ٳٸڀض9 ڃظَ ٳ٬ڀض ٫ْنٺ ڃخ أٍٍ ٷخٽ9 ٙ أىٍُ ٷڀض9 ڃخ طيٍُ ًىِ ٳِ ٍأٓٺ ٳٸخٽ9 

وَ ٻؤٗي ڃخ طَّي ڃنِ ّخ حرن ٫ڄَ اڅ ٗخء حهلل ط٬خٿَ أڅ ّوڀٸو ڃن ٫ٜخٹ ىٌه هڀٸو ًن

نوَْ كڄخٍ ٓڄ٬ظو ٷ٢ ٳ٫ِڂ ر٬ٞ أٛلخرِ أنِ َٟرظو ر٬ٜخ ٻخنض ڃ٬ِ كظَ طټَٔص 

ًأڃخ أنخ ٳٌحهلل ڃخ ٬َٗص ٷخٽ ٳيهپ ٫ڀَ أهظو كٴٜش ٳؤهزَىخ ٳٸخٿض9 ڃخ طَّي ڃنو أڃخ 

 ٫ڀڄض أنو ٷخٽ ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اڅ أًٽ هًَؿو ٫ڀَ حٿنخّ ڃن ٯ٠زش ٠ّٰزيخ.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

٫ڄَ ٷخٽ9 ٿٸْض حرن ٛخثي ڃَطْن ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ انو ٷخٽ9 ٳيهڀض ٫ڀَ كٴٜش أځ 

حٿڄئڃنْن ٳؤهزَطيخ ٷخٿض9 ڃخ أٍىص اٿْو أڃخ ٫ڀڄض أنو ٷخٽ اڅ أًٽ هًَؿو ٫ڀَ حٿنخّ 

 ٯ٠زش ٠ّٰزيخ.

هٍَ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ڃَس أ - 

نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٽ9 ٿٸْض حرن ٛخثي ڃَطْن ٳؤڃخ ڃَس ٳڀٸْظو ًڃ٬و أٛلخرو ٳٌٻَ 
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حٿليّغ ٷخٽ ًنوَ ٻؤٗي نوَْ كڄخٍ ٓڄ٬ظو ٷخٽ ٳ٫ِڂ أٛلخرِ أنِ َٟرظو ر٬ٜخ ٻخنض 

ْن ڃ٬ِ كظَ حنټَٔص ًأڃخ أنخ ٳڀڂ أ٬َٗ رٌٿٺ ٳيهڀض ٫ڀَ أهظِ كٴٜش أځ حٿڄئڃن

 ٳؤهزَطيخ رٌٿٺ ٳٸخٿض9 ًڃخ أٍىص اٿْو أڃخ ٫ڀڄض أنو ٷخٽ9

 أڅ أًٽ هًَؿو ٫ڀَ حٿنخّ ٿ٠ٰزش ٠ّٰزيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو

و ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٓټض حٿڄئًڅ ڃن حًٕحڅ رخٿٜزق ًريح حٿٜزق أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 ٛڀَ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ٷزپ أڅ طٸخځ حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ڃلڄي حٿو٤خرِ ٳِ ٓنش ػڄخڅ ًڃخثظْن  - 

ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿَٷِ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ ٬ّنِ حٿـٍُِ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ 

 ٴٜش٫ن ك

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أًڅ حٿڄئًڅ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ًكَځ حٿ٬٤خځ ًٻخڅ ٙ -

 ّئًڅ كظَ ٤ّڀ٪ حٿٴـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن  - 

 ٫ڄَ ٷخٽ9 أهزَطنِ كٴٜش

 ْن اًح ريح حٿٴـَ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن  - 

 ٫ڄَ ٫ن كٴٜش أنيخ ٷخٿض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃخ ٿٺ ٿڂ طلپ ڃن ٫ڄَطٺ ٷخٽ انِ ٿزيص ٍأِٓ ًٷڀيص ىيِّ ٳٚ أكپ كظَ أنلَ.-

ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّي رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 

 ٓڄ٬ض نخٳ٬خ ّليع ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن كٴٜش أنيخ ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ ٙ ّٜڀِ اٙ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي ٬ّنِ حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٓٚځ  - 

 حرن أرِ ٻؼَْ كيػنخ نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ أهزَه أڅ كٴٜش أهزَطو ٷخٽ ٓڄ٬ض ّلَْ ٬ّنِ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن رْن حٿنيحء ًحٗٷخڃش ڃن -

 ٛٚس حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حرن رَٷخڅ كيػنخ  - 

 أهزَطو ٷخٿض9نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ أڅ كٴٜش 

أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أكپ ٳِ كـظو حٿظِ كؾ ًٷخٽ ٻؼَْ رن ڃَس أڅ -

 حرن ٫ڄَ أهزَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٬ْٗذ ٬ّنِ حرن أرِ كڄِس ٷخٽ ٷخٽ  - 

 و ًٓڀڂنخٳ٪9 ٻخڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ّٸٌٽ9 أهزَطنِ كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أًُحؿو أڅ ّلڀڀن ٫خځ كـش حٿٌىح٩ ٳٸخٿض ٿو ٳٚنش ٳڄخ -

 ّڄن٬ٺ أڅ طلپ ٳٸخٽ9 انِ ٿزيص ٍأِٓ ًٷڀيص ىيِّ ٳڀٔض أكپ كظَ أنلَ ىيِّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ  - 

 رن ٫ڄَ ٫ن كٴٜش حرنش ٫ڄَ ٷخٿض9 ٿڄخ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل كيػنِ نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔخءه أڅ ّلڀڀن ر٬ڄَس ٷڀن ٳڄخ ّڄن٬ٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ طلپ ڃ٬نخ ٷخٽ9

انِ ٷي أىيّض ًٿزيص ٳٚ أكپ كظَ أنلَ ىيِّ ًٷخٽ ٬ّٸٌد ٳِ ٻظخد حٿلؾ أنلَ -

 ىيّظِ.

خ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػن - 

حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿٴـَ ٷزپ حٿٜزق نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن كٴٜش حرنش ٫ڄَ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ ٷزپ حٿٜزق ٳِ رْظِ ّوٴٴيڄخ -

 ؿيح ٷخٽ نخٳ٪ ًٻخڅ ٫زي حهلل ّوٴٴيڄخ ٻٌٿٺ.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ُّي ٬ّنِ كيػنخ ٫ - 

حرن ؿزَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن ٫ڄَ ًٓؤٿو ٍؿپ ٫ڄخ ّٸظپ حٿڄلَځ ڃن حٿيًحد ٳٸخٽ كيػظنِ 

 اكيٍ حٿنٌٔس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ّٸظپ حٿليّخ ًحٿَٰحد ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿٴؤٍس ًحٿ٬ٸَد.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن كيػنخ  - 

 ؿخرَ ٫ن أځ ڃزَ٘ ٫ن كٴٜش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

انِ ٍٕؿٌ أڅ ٙ ّيهپ حٿنخٍ اڅ ٗخء حهلل أكي ٗيي ريٍح ًحٿليّزْش ٷخٿض9 ٳٸڀض أٿْْ حهلل -

٬ظو ّٸٌٽ9 ػڂ ننـِ حٿٌّن حطٸٌح ًنٌٍ ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ ًاڅ ڃنټڂ اٙ ًحٍىىخ ٷخٽ ٳٔڄ

 حٿ٨خٿڄْن ٳْيخ ؿؼْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿٔخثذ حرن  - 

 ِّّي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٫ن كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٷخٿض9

و ؿخٿٔخ ٷ٢ كظَ اًح ٻخڅ ٷزپ ڃٌطو ٿڂ أٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ٓزلظ-

ر٬خځ أً ر٬خڃْن ٳټخڅ ّٜڀِ ٳِ ٓزلظو ؿخٿٔخ ًّٸَأ حٿٌٍٔس ٳَْطڀيخ كظَ طټٌڅ أ٣ٌٽ ڃن 

 أ٣ٌٽ ڃنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن  - 

حٿڄ٤ڀذ رن  حٿِىَُ ٫ًزي حٿَُحٵ أهزَنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن

 أرِ ًىح٫ش ٫ن كٴٜش ٷخٿض9

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ٓزلظو ؿخٿٔخ ٷ٢ كظَ ٻخڅ ٷزپ ڃٌطو -

 ر٬خځ ٳټخڅ ّٜڀِ ؿخٿٔخ ٳْٸَأ حٿٌٍٔس ٳَْطڀيخ كظَ طټٌڅ أ٣ٌٽ ڃن أ٣ٌٽ ڃنيخ.

حرن ٗيخد  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ - 
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ًأهزَنِ ٤٫خء رن ِّّي أڅ حٿڄ٤ڀذ حرن أرِ ًىح٫ش أهزَه أڅ كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو ٷخٿض9

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ؿخٿٔخ كظَ ٻخڅ ٷزپ ًٳخطو ر٬خځ أً -

 ٫خڃْن.

ش رن ٛٴٌحڅ ٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أڃْ - 

حرن ٫زي حهلل رن ٛٴٌحڅ ٫ن ؿيه ٫ن كٴٜش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٿْئڃن ىٌح حٿزْض ؿْٖ ًِّٰنو كظَ اًح ٻخنٌح رخٿزْيحء هٔٲ رؤ٤ًٓيڂ ٳْنخىُ أًٿيڂ -

َِ كٴٜش  ًآهَىڂ ٳٚ ّنـٌ اٙ حٿَّ٘ي حٿٌُ ّوزَ ٫نيڂ ٳٸخٽ ٍؿپ9 ٻٌح ًحهلل ڃخ ٻٌرض ٫ڀ

 ًٙ ٻٌرض كٴٜش ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ حٿ٠لَ ٫ن ٗظَْ رن  - 

 ٗټپ ٫ن كٴٜش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنخٽ ڃن ًؿو ر٬ٞ نٔخثو ًىٌ ٛخثڂ.-

ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش - 

 ڃٔڀڂ ٫ن ٗظَْ رن ٗټپ ٫ن كٴٜش حرنش ٫ڄَ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ٗظَْ رن  - 

 ٗټپ ٫ن كٴٜش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ًح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 أرِ حٿ٠لَ ٫ن ٗظَْ رن ٗټپ ٫ن كٴٜش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن أرِ رټَ  - 

 رن ٓڀْڄخڅ ٫ن كٴٜش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٫ًنيىخ حڃَأس ّٸخٽ ٿيخ ٗٴخء طَٷِ ڃن حٿنڄڀش -

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٫ڀڄْيخ كٴٜش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 حٿڄنټيٍ ٫ن أرِ رټَ رن ٓڀْڄخڅ رن أرِ كؼڄش ٫ن كٴٜش

َأس ڃن ٷَّٖ ّٸخٽ ٿيخ حٿ٘ٴخء ٻخنض طَٷِ ڃن حٿنڄڀش ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ حڃ-

 ًٓڀڂ9 ٫ڀڄْيخ كٴٜش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أهزَنخ نخٳ٪ رن ٫ڄًَ ًىٌ  - 

 حٿـڄلِ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش
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ض ٫ن ٷَحءس أڅ ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أ٫ڀڄيخ اٙ كٴٜش ٓجڀ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 انټڂ ٙ ط٤ْٸٌنيخ ٷخٿض9 حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن 

 حٿَكڄن حٿَكْڂ ط٬نِ حٿظَطْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن نخٳ٪ أڅ  - 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٴْش حرنش أرِ ٫زْي أهزَطو أنيخ ٓڄ٬ض كٴٜش حرنش ٫ڄَ ًُؽ 

 طليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أً رخهلل ًٌٍٓٿو أڅ طلي ٫ڀَ ڃْض ٳٌٵ ػٚع اٙ -

 ٫ڀَ ًُؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪ أڅ ٛٴْش حرنش أرِ ٫زْي  - 

٬ض كٴٜش حرنش ٫ڄَ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ أهزَطو أنيخ ٓڄ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أً طئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو أڅ طلي ٫ڀَ ڃْض ٳٌٵ -

 ػٚع اٙ ٫ڀَ ًُؽ ٳبنيخ طلي ٫ڀْو أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح.

٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ  - 

ٛٴْش رنض أرِ ٫زْي ٫ن ٫خث٘ش أً كٴٜش أځ حٿڄئڃنْن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9

 ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ طلي ٫ڀَ ڃْض ٳٌٵ ػٚع اٙ ٫ڀَ ًُؽ.-

٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن نخٳ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ  - 

أڅ ٛٴْش حرنش أرِ ٫زْي كيػظو ٫ن كٴٜش أً ٫خث٘ش أً ٫ن ٻڀظْيڄخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أً طئڃن رخهلل ًٌٍٓٿو أڅ طلي ٫ڀَ ڃْض ٳٌٵ -

 ػٚع أّخځ اٙ ٫ڀَ ًُؿيخ.

ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 

ىّنخٍ ٫ن نخٳ٪ أڅ ٛٴْش حرنش أرِ ٫زْي كيػظو ٫ن كٴٜش أً ٫خث٘ش أً ٫نيڄخ ٻڀظْيڄخ أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ طلي ٳٌٵ ػٚع اٙ ٫ڀَ ًُؿيخ.-

ِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 حهلل رټَ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٓخٿڂ ٫ن كٴٜش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃن ٿڂ ّـڄ٪ حٿْٜخځ ڃ٪ حٿٴـَ ٳٚ ْٛخځ ٿو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿَحُُ ًىٌ هظن ٓڀڄش حٕرَٕ  - 

يػنخ ٓڀڄش ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ٫زي ٷخٽ9 ك

حٿَكڄن رن ڃٌَٓ ٫ن ٫زي حهلل رن ٛٴٌحڅ ٫ن كٴٜش حرنش ٫ڄَ ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ّؤطِ ؿْٖ ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ َّّيًڅ ٍؿٚ ڃن أىپ ڃټش كظَ اًح ٻخنٌح رخٿزْيحء هٔٲ -

ڃيڂ ٿْن٨َ ڃخ ٳ٬پ حٿٸٌځ ٳْْٜزيڂ ڃؼپ ڃخ أٛخريڂ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ ريڂ ٳَؿ٪ ڃن ٻخڅ أڃخ

حهلل ٳټْٲ رڄن ٻخڅ ڃنيڂ ڃٔظټَىخ ٷخٽ9 ّْٜزيڂ ٻڀيڂ ًٿٺ ػڂ ّز٬غ حهلل ٻپ حڃَة ٫ڀَ 

 نْظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ أرٌ حٓلٶ حٕٗـ٬ِ حٿټٌٳِ ٷخٽ  - 

لَ رن حٿْٜخف ٫ن ىنْيس رن هخٿي حٿوِح٫ِ ٫ن كيػنخ ٫ڄًَ رن ٷْْ حٿڄٚثِ ٫ن حٿ

 كٴٜش ٷخٿض9

أٍر٪ ٿڂ ّټن ّي٫ين حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٛخځ ٫خٌٍٗحء ًحٿ٬َ٘ ًػٚػش أّخځ ڃن -

 ٻپ ٗيَ ًحٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٰيحس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ  - 

 حٿوِح٫ِ ٫ن كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن رييٿش ٫ن ٌٓحء

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ٌّځ حٙػنْن ًٌّځ -

 حٿوڄْْ ًٌّځ حٙػنْن ڃن حٿـڄ٬ش حٕهٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫خٛڂ ٫ن حٿڄْٔذ ٫ن  - 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ ح

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أهٌ ڃ٠ـ٬و ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ طلض هيه حّٕڄن -

ًٻخنض ّڄْنو ٿ٬٤خڃو ٣ًيٌٍه ًٛٚطو ًػْخرو ًٻخنض ٗڄخٿو ٿڄخ ٌٍٓ ًٿٺ ًٻخڅ ٌّٜځ 

 حٙػنْن ًحٿوڄْْ.

ڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓ - 

أرِ حٿنـٌى ٫ن ٌٓحء حٿوِح٫ِ ٫ن كٴٜش حرنش ٫ڄَ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ طلض هيه 

 ًٷخٽ9

 ٍد ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ ٫زخىٹ ػٚػخ.-

خى ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ٌٓحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄ - 

 حٿوِح٫ِ ٫ن كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ حٗػنْن ًحٿوڄْْ -

 ًحٗػنْن ڃن حٿـڄ٬ش حٕهٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن  - 

ييٿش ٫ن ٌٓحء حٿوِح٫ِ ٫ن كٴٜش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻخڅ حٿنزِ ر

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ّيه حٿْڄنَ ػڂ ٷخٽ9

ٍد ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ ٫زخىٹ ػٚع ڃَحٍ ًٻخڅ ّـ٬پ ّڄْنو ٕٻڀو ًَٗرو ًًٌٟثو -
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ٺ ًٻخڅ ٌّٜځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ًػْخرو ًأهٌه ٤٫ًخثو ًّـ٬پ ٗڄخٿو ٿڄخ ٌٍٓ ًٿ

 حٙػنْن ًحٿوڄْْ ًحٙػنْن ڃن حٿـڄ٬ش حٕهٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حرن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٷخٽ  - 

كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٫ن ٌٓحء حٿوِح٫ِ ٫ن كٴٜش حرنش ٫ڄَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 أٍحى أڅ َّٷي ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ طلض هيه حّٕڄن ػڂ ٷخٽ9ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح 

حٿڀيڂ ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ ٫زخىٹ ػٚع ڃَحٍ ًٻخنض ّيه حٿْڄنَ ٿ٬٤خڃو ًَٗحرو ًٻخنض -

 ّيه حٿٍَْٔ ٿٔخثَ كخؿظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ هخٿي ٫ن ٫زي  - 

ِ ٷخٽ كيػظنِ كٴٜش حرنش ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل حهلل رن أرِ ٬ْٓي حٿڄِن

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٷي ًٟ٪ ػٌرخ رْن ٳوٌّو ٳـخء أرٌ رټَ ٳخٓظؤًڅ ٳؤًڅ ٿو 

ًىٌ ٫ڀَ ىْجظو ػڂ ٫ڄَ رڄؼپ ىٌه حٿٸٜش ػڂ ٫ڀِ ػڂ نخّ ڃن أٛلخرو ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل 

څ ٿو ٳؤهٌ ػٌرو ٳظـڀڀو ٳظليػٌح ػڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ىْجظو ػڂ ؿخءه ٫ؼڄخڅ ٳخٓظؤًڅ ٳؤً

هَؿٌح ٷڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿخء أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٫ًڀِ ًٓخثَ أٛلخرٺ ًأنض ٫ڀَ ىْجظٺ 

 ٳڀڄخ ؿخء ٫ؼڄخڅ طـڀڀض رؼٌرٺ ٳٸخٽ9

 أٙ أٓظلِ ڃڄن طٔظلِ ڃنو حٿڄٚثټش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن أرِ  - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل حٿْ ٬ٴٌٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٬ْٓي حٿڄِنِ ٫ن كٴٜش رنض ٫ڄَ ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳٌٟ٪ ػٌرو رْن ٳوٌّو ٳـخء أرٌ رټَ ّٔظؤًڅ ٳؤًڅ ٿو 

ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ىْجظو ػڂ ؿخء ٫ڄَ ّٔظؤًڅ ٳؤًڅ ٿو ًٌٍٓٽ حهلل 

ؿخء نخّ ڃن أٛلخرو ٳؤًڅ ٿيڂ ًؿخء ٫ڀِ ّٔظؤًڅ ٳؤًڅ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ىْجظو ً

ٿو ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ىْجظو ػڂ ؿخء ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳخٓـظؤًڅ ٳظـڀپ 

ػٌرو ػڂ أًڅ ٿو ٳظليػٌح ٓخ٫ش ػڂ هَؿٌح ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىهپ ٫ڀْٺ أرٌ رټَ ٫ًڄَ 

پ ٫ؼڄخڅ طـڀڀض ػٌرٺ ٫ًڀِ ًنخّ ڃن أٛلخرٺ ًأنض ٫ڀَ ىْجظٺ ٿڂ طظلَٹ ٳڀڄخ ىه

 ٳٸخٽ9

 أٙ أٓظلِ ڃڄن طٔظلِ ڃنو حٿڄٚثټش.-

 كيّغ ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ حٿلَ رن حٿْٜخف ٫ن  - 

 ىنْيس رن هخٿي ٫ن حڃَأطو ٫ن ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ طٔ٪ ًُ حٿلـش ًٌّځ ٫خٌٍٗحء ًػٚػش أّخځ ٻخڅ ٌٍٓ-

 ڃن ٻپ ٗيَ أًٽ حػنْن ًهڄْْٔن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًأرٌ ٻخڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٿٌح كيػنخ  - 

كڄخى رنش ٓڀڄش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ أنزؤنخ أنْ رن َّْٓن ٫ن أرِ ڃـخُ ٫ن كٴٜش 
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څ ٤٫خء ٍى رن كخؿذ ٷيځ ڃ٬و ػٌد ىّزخؽ ٻٔخه اّخه ٻٍَٔ ٳٸخٽ ٫ڄ9َ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ أ

 حٗظَّظو ٳٸخٽ9

 انڄخ ّڀزٔو ڃن ٙ هٚٵ ٿو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن نخٳ٪ رن ٫ڄًَ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ نخٳ٪ ٫ن حرن  - 

ٷخٽ نخٳ٪ أٍحىخ كٴٜش  ڃڀْټش ٫ن ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ

 أنيخ

ٓجڀض ٫ن ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 انټڂ ٙ طٔظ٬ْ٤ٌنيخ ٷخٽ ٳٸْپ -

ٿيخ9 أهزَّنخ ريخ ٷخٽ ٳٸَأص ٷَحءس طَٓڀض ٳْيخ ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ نخٳ٪ ٳلټَ ٿنخ حرن أرِ 

 ّن.ڃڀْټش حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ػڂ ٷ٤٪ حٿَكڄن حٿَكْڂ ػڂ ٷ٤٪ ڃخٿٺ ٌّځ حٿي

 كيّغ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ رن رَْ٘ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

ّٔخٍ ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٓز٬ْش حرنش حٿلَع ٬ًٟض ر٬ي 

خ أرٌ حٿٔنخرپ9 ٿْْ ٿٺ ًٿٺ ًٳخس ًُؿيخ ر٬َّ٘ن ٿْڀش أً نلٌ ًٿٺ ًأٍحىص حٿظًِّؾ ٳٸخٽ ٿي

 كظَ ّؤطِ ٫ڀْٺ آهَ حٕؿڀْن ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 طًِؽ اًح ٗخءص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن أرْو ٫ن ٫زْي  - 

َرش حهلل رن ٫ڄَْ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٿڄخ ڃخص أرٌ ٓڀڄش ٷڀض ٯَّذ ًڃخص رؤٍٝ ٯ

ٳؤٳ٠ض رټخء ٳـخءص حڃَأس طَّي أڅ ط٬ٔينِ ڃن حٿ٬ْٜي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 طَّيّن أڅ طيهڀِ حٿ٤ْ٘خڅ رْظخ ٷي أهَؿو حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنو ٷخٿض9 ٳڀڂ أرٺ ٫ڀْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن نزيخڅ ٫ن أځ ٓڀڄش  - 

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ًٻَص أڅ حٿنزِ ٛ

 اًح ٻخڅ ٗكيحٻن ڃټخطذ ٳټخڅ ٫نيه ڃخ ّئىُ ٳڀظلظـذ ڃنو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كڄْي ٓڄ٪ ٬ْٓي  - 

 رن حٿڄْٔذ ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ًٙ ڃن رَ٘ه.اًح ىهڀض حٿ٬َ٘ ٳؤٍحى ٍؿپ أڅ ٠ّلِ ٳٚ ّڄْ ڃن ٬َٗه -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حرن ٌٓٷش ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ ٫ن  - 

أځ ٓڀڄش ًٻَ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـْٖ حٿٌُ ّؤٲ ريڂ ٳٸخٿض أځ ٓڀڄش ٿ٬پ ٳْيڂ 

 حٿڄټَه ٳٸخٽ9

 انيڂ ّز٬ؼٌڅ ٫ڀَ نْخطيڂ.-

خٍ ٬ّنِ حٿيىنِ ٓڄ٪ أرخ ٓڀڄش ّوزَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄ - 

 أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ



   

 

 

Page 409 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ٷٌحثڂ ڃنزَُ ًٍحطذ ٳِ حٿـنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد رن ڃٌَٓ ٫ن ٬ْٓي ٬ّنِ حٿڄٸزَُ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ ًىٌ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٻٌح ٷخٽ ٓٴْخڅ أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ

 حڃَأس أٗي ٟٴَ ٍأِٓ ٷخٽ9

 ّـِثٺ أڅ طٜزِ ٫ڀْو حٿڄخء ػٚػخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٫زي حهلل  - 

رن أرِ ڃڀْټش ٷخٽ ٷخٿض أځ ٓڀڄش9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي ط٬ـْٚ ٿڀ٨يَ 

 ڃنټڂ ًأنظڂ أٗي ط٬ـْٚ ٿڀ٬َٜ ڃنو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٷخٽ9 - 

ٓجڀض ٫خث٘ش ًأځ ٓڀڄش أُ حٿ٬ڄپ ٻخڅ أ٫ـذ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ڃخ -

 ىحځ ٫ڀْو ًاڅ ٷپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ حٿلٔن رن ٫زْي حهلل ٫ن ىنْيس  - 

 ح٫ِ ٫ن أڃو ٷخٽ9 ىهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٔؤٿظيخ ٫ن حٿْٜخځ ٳٸخٿض9حٿوِ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَنِ أڅ أٌٛځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ أًٿيخ -

 حٙػنْن ًحٿـڄ٬ش ًحٿوڄْْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ رټَ رن  - 

 رن ى٘خځ ٷخٽ ىهڀض أنخ ًأرِ ٫ڀَ ٫خث٘ش ًأځ ٓڀڄش ٷخٿض٫9زي حٿَكڄن رن حٿلَع 

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ًىٌ ؿنذ ػڂ ٌّٜځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن أڃو ٫ن أځ  - 

 ٓڀڄش ٷخٿض9 ڃخ نْٔض ٷٌٿو ٌّځ حٿونيٵ ًىٌ ٬ّخ٣ْيڂ حٿڀزن ًٷي حٯزَ ٬َٗ ٛيٍه ًىٌ

 ّٸٌٽ9

حٿڀيڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس ٷخٽ ٳَأٍ ٫ڄخٍح ٳٸخٽ9 ًّلو حرن -

ٓڄْش طٸظڀو حٿٴجش حٿزخٯْش ٷخٽ ٳٌٻَطو ٿڄلڄي ٬ّنِ حرن َّْٓن ٳٸخٽ ٫ن أڃو ٷڀض ن٬ڂ أڃخ 

 انيخ ٻخنض طوخٿ٤يخ طڀؾ ٫ڀْيخ.

٫ن ٷظخىس ٫ن ٓٴْنش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي  - 

 ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ٻخڅ ڃن آهَ ًْٛش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس حٿٜٚس ًڃخ ڃڀټض أّڄخنټڂ -

 كظَ ؿ٬پ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀـڀـيخ ٳِ ٛيٍه ًڃخ ّْٰٞ؟؟ ريخ ٿٔخنو.

ُ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ًزي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ڃيي - 

 ٍرو ٫ن أرِ رټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًأځ ٓڀڄش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ڃن ؿڄخ٩ ٯَْ حكظٚځ ػڂ ٌّٜځ ًٳِ -

 كيّغ ٫زي ٍرو ٳِ ٍڃ٠خڅ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

ځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أنيخ ٷيڃض ًىِ ڃ٠َّش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ُّنذ حرنش أ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

٣ٌٳِ ڃن ًٍحء حٿنخّ ًأنض ٍحٻزش ٷخٿض9 ٳٔڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ني -

 حٿټ٬زش ّٸَأ رخٿ٤ٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ رن ٫زي حٿلڄْي ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ڃٸٔڂ ٫ن

 ٫َ ٛيٍه ًىٌ ّٸٌٽ9

حٿڀيڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس ٷخٽ ٳَأٍ ٫ڄخٍح ٳٸخٽ9 ًّلو حرن -

ٓڄْش طٸظڀو حٿٴجش حٿزخٯْش ٷخٽ ٳٌٻَطو ٿڄلڄي ٬ّنِ حرن َّْٓن ٳٸخٽ ٫ن أڃو ٷڀض ن٬ڂ أڃخ 

 انيخ ٻخنض طوخٿ٤يخ طڀؾ ٫ڀْيخ.

خ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓٴْنش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ٻخڅ ڃن آهَ ًْٛش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس حٿٜٚس ًڃخ ڃڀټض أّڄخنټڂ -

 كظَ ؿ٬پ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀـڀـيخ ٳِ ٛيٍه ًڃخ ّْٰٞ؟؟ ريخ ٿٔخنو.

نخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ًزي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٍرو ٫ن أرِ رټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خث٘ش ًأځ ٓڀڄش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ڃن ؿڄخ٩ ٯَْ حكظٚځ ػڂ ٌّٜځ ًٳِ -

 كيّغ ٫زي ٍرو ٳِ ٍڃ٠خڅ.

ٌٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٕ - 

ُّنذ حرنش أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أنيخ ٷيڃض ًىِ ڃ٠َّش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

٣ٌٳِ ڃن ًٍحء حٿنخّ ًأنض ٍحٻزش ٷخٿض9 ٳٔڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ني -

 حٿټ٬زش ّٸَأ رخٿ٤ٌٍ.

ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلټڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ رن ٫زي حٿلڄْي ٫ن - 

 ڃٸٔڂ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ رٔز٪ ًروڄْ ٙ ّٴٜپ رْنين رٔٚځ ًٙ -

 رټٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ رن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٫ن ٫زْي حهلل رن حٿٸز٤ْش  - 

خ ڃ٬يڄخ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٔؤٿيخ ٫ن ٷخٽ ىهپ حٿلَع رن أرِ ٍر٬ْش ٫ًزي حهلل رن ٛٴٌحڅ ًأن

حٿـْٖ حٿٌُ ّؤٲ رو ً ٻخڅ ًٿٺ ٳِ أّخځ حرن حٿِرَْ ٳٸخٿض9 أځ ٓڀڄش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
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٬ًٌّ ٫خثٌ رخٿلـَ ٳْز٬غ حهلل ؿْ٘خ ٳبًح ٻخنٌح رزْيحء ڃن حٍٕٝ هٔٲ ريڂ ٳٸڀض9 ّخ -

يڂ ًٿټنو ّز٬غ ٫ڀَ نْظو ٌّځ ٌٍٓٽ حهلل ٳټْٲ رڄن أهَؽ ٻخٍىخ ٷخٽ9 ّؤٲ رو ڃ٬

 حٿٸْخڃش ٳٌٻَص ًٿٺ ٕرِ ؿ٬ٴَ ٳٸخٽ9 ىِ رْيحء حٿڄيّنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄخٍس ٫ن  - 

ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن أځ ًٿي ٗرَحىْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷخٿض9 ٻنض أؿَ ًّڀِ 

ټخڅ حٿ٤ْذ ٳيهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٔؤٿظيخ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٿض9 ٓڄ٬ض ٳؤڃَ رخٿڄټخڅ حٿٸٌٍ ًحٿڄ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٤ّيَه ڃخ ر٬يه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أځ ٓڀڄش  - 

ؼَس ڃخٿِ ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀْيخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷخٽ ٳٸخٽ9 ّخ أڃو ٷي هٴض أڅ ّيڀټنِ ٻ

 أنخ أٻؼَ ٷَّ٘خ ڃخٙ ٷخٿض9 ّخ رنِ ٳؤنٴٶ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اڅ ڃن أٛلخرِ ڃن ٙ َّحنِ ر٬ي أڅ أٳخٍٷو ٳوَؽ ٳڀٸِ ٫ڄَ ٳؤهزَه ٳـخء ٫ڄَ ٳيهپ -

 ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ٿيخ9 رخهلل ڃنيڂ أنخ ٳٸخٿض9 ٙ ًٿن أرڀَ أكيح ر٬يٹ.

كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

رنض أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنيىخ 

ڃونغ ٫ًنيىخ أهٌىخ ٫زي حهلل رن أرِ أڃْش ًحٿڄونغ ّٸٌٽ ٿ٬زي حهلل ّخ ٫زي حهلل رن أرِ أڃْش 

ٯْٚڅ ٳبنيخ طٸزپ رؤٍر٪ ًطيرَ رؼڄخڅ ٷخٽ ٳٔڄ٬و اڅ ٳظق حهلل ٫ڀْټڂ حٿ٤خثٲ اًح ٳ٬ڀْٺ رخرنش 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٕځ ٓڀڄش

 ٙ ّيهڀن ىٌح ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ رنض  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ظٜڄٌڅ اٿِ ًٿ٬پ ر٠٬ټڂ أڅ ّټٌڅ أٿلن رلـظو ڃن ر٬ٞ ًانڄخ أنخ رَ٘ أٷ٠ِ حنټڂ طو-

 ٿو ٫ڀَ نلٌ ڃخ أٓڄ٪ ڃنو ٳڄن ٷ٠ْض ٿو ڃن كٶ أهْو ْٗجخ ٳبنڄخ ىٌ نخٍ ٳٚ ّؤهٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَىخ أڅ طٌحٳِ ڃ٬و ٛٚس حٿٜزق ٌّځ حٿنلَ رڄټش.أڅ ٌٍٓ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ؿخءص أځ كزْزش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ظِ ٷخٽ9 ٳؤٛن٪ ريخ ڃخًح ٷخٿض9 طًِؿيخ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿٺ ٳِ أه

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًطلزْن ًٿٺ ٳٸخٿض9 ن٬ڂ ٿٔض ٿٺ رڄوڀْش ًأكٶ ڃن َٗٻنِ ٳِ 

 هَْ أهظِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

انيخ ٙ طلپ ٿِ ٷخٿض9 ٳٌحهلل ٿٸي رڀٰنِ أنٺ طو٤ذ ىٍس حرنش أځ ٓڀڄش رنض أرِ ٓڀڄش ٳٸخٽ -
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ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٿٌ ٻخنض طلپ ٿِ ٿڄخ طًِؿظيخ ٷي أ٬ٍٟظنِ ًاّخىخ ػٌّزش ٍ

َِ أهٌحطټن ًٙ رنخطټن.  ڃٌٙس رنِ ىخٗڂ ٳٚ ط٬َٟن ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن  - 

 كزْزش أنيخ ٷخٿض9ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ىپ ٿٺ ٳِ أهظِ ٳٌٻَ حٿليّغ.-  ىهپ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ  - 

رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ ٷخٿض9 ٷڀض 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ طًِؽ أهظِ ٳٌٻَ حٿليّغ.ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ  - 

٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش أهزَطو أڅ أځ كزْزش حرنش أرِ ٓٴْخڅ أهزَطيخ أنيخ 

أهِ حٿِىَُ ًٷخٽ ٫ٸْپ أڅ أځ كزْزش ٷخٿض9 حنټق أهظِ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ أرِ ًًحٳٸو حرن 

 ٷخٿض. 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أځ ٓڀڄش  - 

 ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اًح ك٠َطڂ حٿڄْض أً حٿڄَّٞ ٳٸٌٿٌح هَْح ٳبڅ حٿڄٚثټش ّئڃنٌڅ ٫ڀَ ڃخ طٸٌٿٌڅ ٷخٿض9 -

ش أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ ٓڀڄش ٷي ٳڀڄخ ڃخص أرٌ ٓڀڄ

ڃخص ٳٸخٽ9 ٷٌٿِ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًٿو ًأ٫ٸزنِ ڃنو ٫ٸزَ كٔنش ٷخٿض9 ٳٸڀض ٳؤ٫ٸزنِ حهلل ٫ِ 

 ًؿپ ڃن ىٌ هَْ ٿِ ڃنو ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ - 

 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش حٿنزِ أځ ٓڀڄش أنيخ ٻخنض ىِ

ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔٚڅ ڃن انخء ًحكي ڃن حٿـنخرش ًٻخڅ ّٸِزڀيخ ًىٌ -

 ٛخثڂ.

حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي - 

 ٍحٳ٪ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اًح ك٠َ حٿ٬٘خء ًك٠َص حٿٜٚس ٳخريإًح رخٿ٬٘خء.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل  - 

 رن ٳًَم أڅ حڃَأس ٓؤٿض أځ ٓڀڄش ٳٸخٿض9

ًأنخ ٛخثڄش ٳڄخ طَّن ٳٸخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  اڅ ًُؿِ ّٸِزڀنِ ًىٌ ٛخثڂ-

 ًٓڀڂ ّٸِزڀنِ ًىٌ ٛخثڂ ًأنخ ٛخثڄش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ كڄْي رن نخٳ٪ ٫ن  - 

ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش ٫ن أڃيخ أڅ حڃَأس طٌٳِ ًُؿيخ ٳخٗظټض ٫ْنيخ ٳٌٻًَىخ ٿڀنزِ ٛڀَ 

 و ًٓڀڂ ًًٻًَح حٿټلپ ٷخٿٌح9 نوخٱ ٫ڀَ ٫ْنيخ ٷخٽ9حهلل ٫ڀْ
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ٷي ٻخنض اكيحٻن طڄټغ ٳِ رْظيخ ٳِ َٗ أكٚٓيخ أً ٳِ أكٚٓيخ ٳِ ٓظَ رْظيخ كٌٙ -

 ٳبًح ڃَ ريخ ٻڀذ ٍڃض رز٬َس أٳٚ أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ  - 

رن كْٔن ٫ن ُّنذ ارنش أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ن ٫ڀِ 

 ًٓڀڂ أٻپ ٻظٴخ ٳـخءه رٚٽ ٳوَؽ اٿَ حٿٜٚس ًٿڂ ّڄْ ڃخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ُّنذ  - 

 حرنش أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٿض أځ ٓڀْڂ9

اڅ حهلل ٙ ّٔظلِ ڃن حٿلٶ ىپ ٫ڀَ حٿڄَأس ڃن ٯٔپ اًح حكظڀڄض ٷخٽ ن٬ڂ  ّخ ٌٍٓٽ حهلل-

اًح ٍأص حٿڄخء ٳ٠لټض أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 حطلظڀڂ حٿڄَأس ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٳزڂ 

 ّ٘زو حٿٌٿي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن أرِ  - 

 رن أرِ رټَ ٫ن أرْو ٫ن أځ ٓڀڄشرټَ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ طًِؿيخ أٷخځ ٫نيىخ ػٚػش أّخځ ًٷخٽ9 انو ٿْْ رٺ -

 ٫ڀَ أىڀٺ ىٌحڅ ًاڅ ٗجض ٓز٬ض ٿٺ ًاڅ ٓز٬ض ٿٺ ٓز٬ض ٿنٔخثِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ػخرض رن ٫ڄَس ٷخٽ كيػظنِ  - 

 ٻز٘ش حرنش أرِ ڃَّڂ ٷخٿض9 ٷڀض ٕځ ٓڀڄش9 ٤ٍّش ٫ن

أهزَّنِ ڃخ نيَ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىڀو ٷخٿض9 نيخنخ أڅ ن٬ـڂ حٿنٌٍ -

 ٣زوخ ًأڅ نوڀ٢ حٿِرْذ ًحٿظڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄخٍ حٿيىنِ  - 

 ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن 

 ٷٌحثڂ حٿڄنزَ ًٍحطذ ٳِ حٿـنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ  - 

رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن أرِ نَٜ ٷخٽ كيػنِ 

ٓڄ٬ض أځ ٓڀڄش طٸٌٽ9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃٔخًٍ حٿلڄَُْ ٫ن أڃو ٷخٿض9 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ

 ٿ٬ڀِ ٙ ّز٠ٰٺ ڃئڃن ًٙ ّلزٺ ڃنخٳٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن أرِ  - 

ٓڀْڄخڅ ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٷخٽ كيػنِ ڃن ٓڄ٪ أځ ٓڀڄش طٌٻَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

و ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ رْظيخ ٳؤطظو رزَڃش ٳْيخ هَِّس ٳيهڀض ريخ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿيخ9 حى٫ِ ًُؿٺ ٫ڀْ

ًحرنْٺ ٷخٿض9 ٳـخء ٫ڀِ ًحٿلْٔن ًحٿلٔن ٳيهڀٌح ٫ڀْو ٳـڀٌٔح ّؤٻڀٌڅ ڃن طڀٺ حٿوَِّس 

ًىٌ ٫ڀَ ڃنخڃش ٿو ٫ڀَ ىٻخڅ طلظو ٻٔخء ٿو هْزَُ ٷخٿض9 ًأنخ أٛڀِ ٳِ حٿلـَس ٳؤنِٽ 

نڄخ َّّي حهلل ٿٌْىذ ٫نټڂ حٿَؿْ أىپ حٿزْض ٤ًّيَٻڂ ط٤يَْح حهلل ٫ِ ًؿپ ىٌه حّٓش ا
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 ٷخٿض9 ٳؤهٌ ٳ٠پ حٿټٔخء ٳٰ٘خىڂ رو ػڂ أهَؽ ّيه ٳؤٿٌٍ ريخ اٿَ حٿٔڄخء ػڂ ٷخٽ9

حٿڀيڂ ىئٙء أىپ رْظِ ًهخٛظِ ٳؤًىذ ٫نيڂ حٿَؿْ ٣ًيَىڂ ط٤يَْح حٿڀيڂ ىئٙء أىپ -

ىهڀض ٍأِٓ حٿزْض ٳٸڀض9 رْظِ ًهخٛظِ ٳؤًىذ ٫نيڂ حٿَؿْ ٣ًيَىڂ ط٤يَْح ٷخٿض9 ٳؤ

ًأنخ ڃ٬ټڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 انٺ اٿَ هَْ انٺ اٿَ هَْ ٷخٽ ٫زي حٿڄڀٺ ًكيػنِ أرٌ ٿْڀَ 

٫ن أځ ٓڀڄش ڃؼپ كيّغ ٤٫خء ٌٓحء ٷخٽ ٫زي حٿڄڀٺ ًكيػنِ ىحًى رن أرِ ٫ٌٱ حٿـلخٱ 

 ٫ن كٌٗذ ٫ن أځ ٓڀڄش رڄؼڀو ٌٓحء.

كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ حرنش أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ - 

 ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿِ ڃن أؿَ ٳِ رنِ أرِ ٓڀڄش أڅ أنٴٶ ٫ڀْيڂ ًٿٔض رظخٍٻظيڂ -

 ىټٌح ًىټٌح ًىټٌح انڄخ ىڂ رنِ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٿٺ ٳْيڂ أؿَ ڃخ أنٴٸض ٫ڀْيڂ.

 ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زْي حهلل - 

٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ حٓظٴظض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳِ اڃَأس طيَحٵ حٿيځ ٳٸخٽ9

طنظ٨َ ٷيٍ حٿڀْخٿِ ًحّٕخځ حٿظِ ٻخنض طل٠ْين ًٷيٍىن ڃن حٿ٘يَ ٳظي٩ حٿٜٚس ػڂ -

 ٿظٰظٔپ ًٿظٔظؼٴَ ػڂ طٜڀِ.

ػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷڀض ٳټْٲ رخٿنٔخء ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ طَهْن ٗزَح ٷڀض اًح ّنټ٘ٲ 

 ٫نين ٷخٽ9

 ٳٌٍح٩ ٙ ِّىڅ ٫ڀْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٬ّنِ ٫ًَس ٫ن ٫ٌٱ رن  - 

رن حٿ٤ٴْپ ٫ن ٍڃْؼش أځ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ٫ظْٶ ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ  حٿلَع

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٻڀڄنِ ٌٛحكزِ أڅ أٻڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 

ّؤڃَ حٿنخّ ٳْييًڅ ٿو كْغ ٻخڅ ٳبنيڂ ّظلًَڅ رييّظو ٌّځ ٫خث٘ش ًانخ نلذ حٿوَْ ٻڄخ 

 طلزو ٫خث٘ش ٳٸڀض9

هلل اڅ ٌٛحكزِ ٻڀڄننِ أڅ أٻڀڄٺ ٿظؤڃَ حٿنخّ أڅ ّييًح ٿٺ كْغ ٻنض ٳبڅ ّخ ٌٍٓٽ ح-

حٿنخّ ّظلًَڅ رييحّخىڂ ٌّځ ٫خث٘ش ًانڄخ نلذ حٿوَْ ٻڄخ طلذ ٫خث٘ش ٷخٿض9 ٳٔټض حٿنزِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ َّحؿ٬نِ ٳـخءنِ ٌٛحكزِ ٳؤهزَطين أنو ٿڂ ّټڀڄنِ ٳٸڀن ٙ 

حٍ ٳټڀڄظو ٳٸڀض9 اڅ ٌٛحكزِ ٷي أڃَننِ أڅ أٻڀڄٺ طي٫ْو ًڃخ ىٌح كْن طي٫ْنو ٷخٿض9 ػڂ ى

طؤڃَ حٿنخّ ٳڀْييًح ٿٺ كْغ ٻنض ٳٸخٿض ٿو ڃؼپ طڀٺ حٿڄٸخٿش ڃَطْن أً ػٚع ٻپ ًٿٺ 

ّٔټض ٫نيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ9 ّخ أځ ٓڀڄش ٙ طئًّنِ ٳِ ٫خث٘ش ٳبنو 

َِ حٿٌكِ ًأنخ ٳِ رْض اڃَأس ڃن نٔخثِ ٯ َْ ٫خث٘ش ٳٸخٿض9 أ٫ًٌ رخهلل أڅ ًحهلل ڃخ نِٽ ٫ڀ

 أٌٓءٹ ٳِ ٫خث٘ش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٫ٌٱ رن حٿلَع ٫ن أهظو ٍڃْؼش حرنش حٿلَع ٫ن أځ ٓڀڄش

 .أڅ نٔخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀن ٿيخ أڅ حٿنخّ ّظلًَڅ رييحّخىڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن ٫ڄَْ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 

 كَحٕ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٓخىڂ حٿٌؿو ٷخٿض9 ٳلٔزض أڅ ًٿٺ ڃن - ىهپ ٫ڀ

طظنخ أڃْ ًؿ٪ ٳٸڀض ّخ نزِ حهلل ڃخ ٿٺ ٓخىڂ حٿٌؿو ٷخٽ9 ڃن أؿپ حٿينخنَْ حٿٔز٬ش حٿظِ أ

 أڃْٔنخ ًىِ ٳِ هٜڂ حٿٴَحٕ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ  - 

 ٓڀڄش ٷخٿض9

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ - ىهپ ٫ڀ

ٳلزٌٔنِ ٫ن ٍٻ٬ظْن ٻنض  حهلل ڃخ ىٌه حٿٜٚس ڃخ ٻنض طٜڀْيخ ٷخٽ9 ٷيځ ًٳي رنِ طڄْڂ

 أٍٻ٬يڄخ ر٬ي حٿ٨يَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ أرٌ طڄخځ حٕٓيُ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ  - 

كڄْي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل حٿڄوًِڃِ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ رنِ أٙ أكيػٺ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل

 ٷڀض رڀَ ّخ أڃو ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃن أنٴٶ ٫ڀَ حرنظْن أً أهظْن أً ًًحطِ ٷَحرش ّلظٔذ حٿنٴٸش ٫ڀْيڄخ كظَ ّٰنْيڄخ حهلل ڃن -

 ٳ٠ڀو ٫ِ ًؿپ أً ّټٴْيڄخ ٻخنظخ ٿو ٓظَح ڃن حٿنخٍ.

ٻْ٪ كيػنخ أرِ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ً - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ ٬ٗزخڅ ًٍڃ٠خڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ىًَڅ حٿنلٌُ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 

 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أځ ٓڀڄش

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأىخ انو ٫ڄپ ٯَْ ٛخٿق.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 

 ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ.-

حٿٴ٠پ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ ڃلڄي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن - 

 ٫ڀِ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿلؾ ؿيخى ٻپ ٬ْٟٲ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃٌَٓ رن أرِ ٫خث٘ش ٫ن ڃٌٿَ  - 
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 9َٕځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ىرَ حٿٴـ

 حٿڀيڂ انِ أٓخٿٺ ٫ڀڄخ نخٳ٬خ ٫ًڄٚ ڃظٸزٚ ًٍُٷخ ٣ْزخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٬ّنِ حرن  - 

أرِ ػخرض ٫ن ًىذ ڃٌٿَ أرِ أكڄي ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ 

 ٫ڀْيخ ًٿڂ طوظڄَ ٳٸخٽ9

 ٿْش ٙ ٿْظْن.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن ٷْْ ٫ن كيػنخ ٫زي  - 

أڃو ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ كـَس أځ ٓڀڄش ٳڄَ رْن 

ّيّو ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳٸخٽ رْيه ىټٌح ٷخٽ ٳَؿ٪ ٷخٽ ٳڄَص حرنش أځ ٓڀڄش ٳٸخٽ رْيه ىټٌح 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ٷخٽ ٳڄ٠ض ٳڀڄخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل 

 ىن أٯڀذ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش  - 

أً أځ ٓڀڄش ٷخٽ ًٻْ٪ ٗٺ ىٌ ٬ّنِ ٫زي حهلل رن ٬ْٓن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ٕكيىڄخ9

َِ ٷزڀيخ ٳٸخٽ ٿِ- 9 اڅ حرنٺ ىٌح كْٔن ڃٸظٌٽ ًاڅ ٿٸي ىهپ ٫ڀَ حٿزْض ڃڀٺ ٿڂ ّيهپ ٫ڀ

 ٗجض أٍّظٺ ڃن طَرش حٍٕٝ حٿظِ ّٸظپ ريخ ٷخٽ ٳؤهَؽ طَرش كڄَحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٫ن  - 

أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ك٠ض ًأنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػٌرو ٷخٿض9 

 خٽ9 أنٴٔض ٷڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًؿيص ڃخ طـي حٿنٔخء ٷخٽ9ٳخنٔڀڀض ٳٸ

ًٿٺ ڃخ ٻظذ ٫ڀَ رنخص آىځ ٷخٿض9 ٳخن٤ڀٸض ٳؤٛڀلض ڃن ٗؤنِ ٳخٓظؼٴَص رؼٌد ػڂ ؿجض -

 ٳيهڀض ڃ٬و ٳِ ٿلخٳو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنخ  - 

 رن ڃڄڀٺ ٷخٽ٫9زي حهلل رن أرِ ڃڀټْش ٫ن ٬ّڀَ 

ٓؤٿض أځ ٓڀڄش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ًٷَحءطو ٳٸخٿض9 ڃخ ٿټڂ -

ًٿٜٚطو ًٿٸَحءطو ٻخڅ ّٜڀِ ٷيٍ ڃخ ّنخځ ًّنخځ ٷيٍ ڃخ ّٜڀِ ًاًح ىِ طن٬ض ٷَحءس 

 ڃٴَٔس كَٳخ كَٳخ.

هلل ٫ن ؿخڃ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي ح - 

رن ٍحٗي ٫ن ڃنٌٍ حٿؼٌٍُ ٫ن حٿلٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػظنِ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ىِ كْش 

حٿٌْځ اڅ ٗجض أىهڀظٺ ٫ڀْيخ ٷڀض9 ٙ كيػنِ ٷخٿض9 ىهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳيهپ ٫ڀْيخ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنو ٯ٠زخڅ ٳخٓظظَص ڃنو رټڂ ى٫ٍِ ٳظټڀڂ رټٚځ ٿڂ 

ٿڄئڃنْن ٻؤنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ًىٌ أٳيڄو ٳٸڀض9 ّخ أځ ح

 ٯ٠زخڅ ٳٸخٿض9 ن٬ڂ أًڃخ ٓڄ٬ض ڃخ ٷخٽ ٷڀض ًڃخ ٷخٽ ٷخٿض9 ٷخٽ9
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اڅ حٿَ٘ اًح ٳَ٘ ٳِ حٍٕٝ ٳڀڂ ّظنخه ٫نو أٍٓپ حهلل ٫ِ ًؿپ رؤٓو ٫ڀَ أىپ حٍٕٝ -

ّْٜزيڂ ڃخ ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٳْيڂ حٿٜخٿلٌڅ ٷخٿض9 ٷخٽ9 ن٬ڂ ًٳْيڂ حٿٜخٿلٌڅ 

 أٛخد حٿنخّ ػڂ ّٸز٠يڂ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ ڃٰٴَطو ًٌٍٟحنو أً اٿَ ٌٍٟحنو ًڃٰٴَطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٟزش رن  - 

 ڃلٜن ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ټَ ٳٸي رَأ ًڃن ٻَه ٳٸي ٓڀڂ ًٿټن ڃن انو ٓظټٌڅ أڃَحء ط٬َٳٌڅ ًطنټًَڅ ٳڄن أن-

 ٍِٟ ًطخر٪ ٷخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ نٸخطڀيڂ ٷخٽ9 ٙ ڃخ ٛڀٌح ٿټڂ حٿوڄْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٷخٽ  - 

ْو ًٓڀڂ كيػنِ حرن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرْو ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

ه٤ذ أځ ٓڀڄش ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٿْْ أكي ڃن أًٿْخثِ ط٬نِ ٗخىيح ٳٸخٽ9 انو ٿْْ 

أكي ڃن أًٿْخثٺ ٗخىي ًٙ ٯخثذ ّټَه ًٿٺ ٳٸخٿض9 ّخ ٫ڄَ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳظًِؿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أڃخ 

ٺ ڃڄخ أ٤٫ْض أهٌحطٺ ٍكْْن ًؿَس ًڃَٳٸش ڃن أىځ كٌ٘ىخ ٿْٲ ٳټخڅ انِ ٙ أنٸٜ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطْيخ ٿْيهپ ريخ ٳبًح ٍأطو أهٌص ُّنذ حرنظيخ ٳـ٬ڀظيخ ٳِ 

كـَىخ ٳْنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ڀڂ ًٿٺ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ًٻخڅ أهخىخ 

كش حٿڄٸزٌكش حٿظِ ٷي آًّض ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ڃن حٿَٟخ٫ش ٳؤطخىخ ٳٸخٽ9 أّن ىٌه حٿڄ٘ٸٌ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌىخ ٳٌىذ ريخ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ٫ڀْيخ ٳـ٬پ 

 ٠َّد رزَٜه ٳِ نٌحكِ حٿزْض ٳٸخٽ9

ڃخ ٳ٬ڀض ُنخد ٳٸخٿض9 ؿخء ٫ڄخٍ ٳؤهٌىخ ٳٌىذ ريخ ٳيهپ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ٓز٬ض ٿٺ ٓز٬ض ًاڅ ٓز٬ض ٿٺ ٓز٬ض ٿنٔخثِ.ًٓڀڂ ًٷخٽ ٿيخ اڅ ٗجض 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

أرِ ٫زْي رن ٫زي حهلل رن ُڃ٬ش ٫ن أرْو ٫ن أڃو ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ّليػخنو 

َِ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ًٿٺ ؿڄ٬ْخ ٫نيخ ٷخٿض9 ٻخنض ٿْڀش حٿظِ َّْٜ اٿ

َِ ًىذ رن ُڃ٬ش ًڃ٬و ٍؿپ ڃن آٽ  َِ ٷخٿض9 ٳيهپ ٫ڀ ڃٔخء ٌّځ حٿنلَ ٷخٿض9 ٳٜخٍ اٿ

 أرِ أڃْش ڃظٸڄْٜن ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌىذ9

ىپ أٳ٠ض ر٬ي أرخ ٫زي حهلل ٷخٽ9 ٙ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 حن٩ِ ٫نٺ حٿٸڄْٚ ٷخٽ ٳن٫ِو -

ٛخكزو ٷڄْٜو ڃن ٍأٓو ػڂ ٷخٿٌح9 ًٿَڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ اڅ ىٌح ٌّځ ڃن ٍأٓو ًن٩ِ 

ٍهٚ ٿټڂ اًح أنظڂ ٍڃْظڂ حٿـڄَس أڅ طلڀٌح ٬ّنِ ڃن ٻپ ڃخ كَڃظڂ ڃنو اٙ ڃن حٿنٔخء اًح 

أنظڂ أڃْٔظڂ ٷزپ أڅ ط٤ٌٳٌح ريٌح حٿزْض ٫يطڂ كَڃخ ٻيْجظټڂ ٷزپ أڅ طَڃٌح حٿـڄَس كظَ 

ًكيػظنِ أځ ٷْْ حرنش ڃلٜن ًٻخنض ؿخٍس ٿو ٷخٿض9 ط٤ٌٳٌح رو ٷخٽ ڃلڄي ٷخٽ أرٌ ٫زْيس 

هَؽ ڃن ٫نيُ ٫ټخٗش رن ڃلٜن ٳِ نٴَ ڃن رنِ أٓي ڃظٸڄْٜن ٫ْ٘ش ٌّځ حٿنلَ ػڂ 

َِ ٫٘خء ٷڄٜيڂ ٫ڀَ أّيّيڂ ّلڄڀٌنيخ ٷخٿض ٳٸخٿض9 أُ ٫ټخٗش ڃخ ٿټڂ هَؿظڂ  ٍؿ٬ٌح اٿ
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ٻخڅ ىٌح ٌّڃخ ٷي ڃظٸڄْٜن ػڂ ٍؿ٬ظڂ ًٷڄٜټڂ ٫ڀَ أّيّټڂ طلڄڀٌنيخ ٳٸخٽ أهزَطنخ أځ ٷْْ 

ٍهٚ ٿنخ ٳْو اًح نلن ٍڃْنخ حٿـڄَس كڀڀنخ ڃن ٻپ ڃخ كَڃنخ ڃنو اٙ ڃخ ٻخڅ ڃن حٿنٔخء 

كظَ ن٤ٌٱ رخٿزْض ٳبًح أڃْٔنخ ًٿڂ ن٤ٲ رو َٛنخ كَڃخ ٻيْجظنخ ٷزپ أڅ نَڃِ حٿـڄَس 

 كظَ ن٤ٌٱ رو ًٿڂ ن٤ٲ رو ٳـ٬ڀنخ ٷڄٜنخ ٻڄخ طَّن.

ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٛٴْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي  - 

رنض أرِ ٫زْي ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ًٌّٽ حٿنٔخء ٗزَ ٷڀض9 اًح طزيً أٷيحڃين ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 ٳٌٍح٩ ٙ طِىڅ ٫ڀْو.-

ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ ٬ّنِ حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن - 

٫ڀِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٷْْ ٷخٽ9 أٍٓڀنِ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ اٿَ أځ ٓڀڄش أٓؤٿيخ ىپ ٻخڅ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ٳبڅ ٷخٿض9 ٙ ٳٸپ ٿيخ9 اڅ ٫خث٘ش طوزَ 

يخ أٻخڅ ٌٍٓٽ حٿنخّ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٽ9 ٳٔؤٿ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٿض9 ٙ ٷڀض9 اڅ ٫خث٘ش طوزَ حٿنخّ أڅ ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٴِزپ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٿض9 ٿ٬ڀو اّخىخ ٻخڅ ٙ ّظڄخٿٺ ٫نيخ كزخ أڃخ 

 اّخُ ٳٚ.

َٓ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ كيػنخ ڃٌ - 

ّٸٌٽ9 كيػنِ أرٌ ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ر٬ؼنِ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ 

 اٿَ أځ ٓڀڄش

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن  - 

 ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9

ن ٬َٗ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ىٌ ڃو٠ٌد ىهڀنخ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳؤهَؿض اٿْنخ ڃ-

 أكڄَ رخٿلنخء ًحٿټظڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٓخٍ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حرن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ  - 

حٿڄَْٰس رن كزْذ هظڂ ڃخٿٺ رن ىّنخٍ ٷخٽ كيػنِ ْٗن ڃن حٿڄيّنش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ 

 ڂ9ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

 أٛڀلِ ٿنخ حٿڄـڀْ ٳبنو ّنِٽ ڃڀٺ اٿَ حٍٕٝ ٿڂ ّنِٽ اٿْيخ ٷ٢.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن  - 

ٌّنْ رن ِّّي ٫ن حٿِىَُ أڅ نزيخڅ كيػو أڅ أځ ٓڀڄش كيػظو ٷخٿض9 ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل 

حرن أځ ڃټظٌځ كظَ ىهپ ٫ڀْو ًًٿٺ ر٬ي أڅ أڃَنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃْڄٌنش ٳؤٷزپ 

 رخٿلـخد ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

حكظـزخ ڃنو ٳٸڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿْْ أ٫ڄَ ٙ ّزَٜنخ ًٙ ٬َّٳنخ ٷخٽ9 أٳ٬ڄْخًحڅ أنظڄخ -
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 ٿٔظڄخ طزَٜحنو.

٫ن ًىذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ  - 

ڃٌٿَ أرِ أكڄي ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ًىِ طوظڄَ 

 ٳٸخٽ9

 ٿْش ٙ ٿْظْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٚځ رن أرِ ڃ٤ْ٪  - 

 ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ٷخٽ9

٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ىهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳؤهَؿض اٿْنخ ٬َٗ ڃن-

 ڃو٠ٌد رخٿلنخء ًحٿټظڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ حٿڄ٬يٽ  - 

٤٫ْش حٿ٤ٴخًُ ٫ن أرْو أڅ أځ ٓڀڄش كيػظو ٷخٿض9 رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ 

ٿٔيس ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٿ9ِ ٷٌڃِ ٳظنلِ ٿِ ٫ن رْظِ ٌّڃخ اً ٷخٿض حٿوخىځ9 اڅ ٫ڀْخ ًٳخ٣ڄش رخ

أىپ رْظِ ٷخٿض9 ٳٸڄض ٳظنلْض ٳِ حٿزْض ٷَّزخ ٳيهپ ٫ڀِ ًٳخ٣ڄش ًڃ٬يڄخ حٿلٔن 

ًحٿلْٔن ًىڄخ ٛزْخڅ َْٰٛحڅ ٳؤهٌ حٿٜزْن ٳ٬ٌٟيڄخ ٳِ كـَه ٳٸَزڀيڄخ ٷخٽ ًح٫ظنٶ 

ْٜش ٫ڀْخ ربكيٍ ّيّو ًٳخ٣ڄش رخٿْي حٕهٍَ ٳٸزپ ٳخ٣ڄش ًٷَزپ ٫ڀْخ ٳؤٯيٱ ٫ڀْيڂ هڄ

 ٌٓىحء ٳٸخٽ9

 حٿڀيڂ اٿْٺ ٙ اٿَ حٿنخٍ أنخ ًأىپ رْظِ ٷخٿض9 ٳٸڀض ًأنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ9 ًأنض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنخ حرن  - 

 ٗيخد ٫ن ىني رنض حٿلَع ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ڀڂ ٷخځ حٿنٔخء كْن ّٸ٠ِ طٔڀْڄو ًّڄټغ ٳِ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓ-

 ڃټخنو َّْٔح ٷزپ أڅ ّٸٌځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن كيػنِ ٫ڄًَ ٫ن  - 

أرِ حٿٔڄق ٫ن حٿٔخثذ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 أنو ٷخٽ9

 هَْ ڃٔخؿي حٿنٔخء ٷ٬َ رٌْطين.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٬ّنِ حٿٴِحٍُ  - 

٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٷزْٜش رن ًإّذ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ىهپ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أرِ ٓڀڄش ًٷي ٗٶ رَٜه ٳؤٯڄ٠و ػڂ ٷخٽ9

أىڀو ٳٸخٽ9 ٙ طي٫ٌح ٫ڀَ أنٴٔټڂ اٙ  اڅ حٿًَف اًح ٷزٞ طز٬و حٿزَٜ ٳ٠ؾ نخّ ڃن-

روَْ ٳبڅ حٿڄٚثټش ّئڃنٌڅ ٫ڀَ ڃخ طٸٌٿٌڅ ػڂ ٷخٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٕرِ ٓڀڄش ًحٍٳ٪ ىٍؿظو ٳِ 

حٿڄييّْن ًحهڀٴو ٳِ ٫ٸزو ٳِ حٿٰخرَّن ًحٯٴَ ٿنخ ًٿو ّخ ٍد حٿ٬خٿڄْن حٿڀيڂ حٳٔق ٳِ ٷزَه 

ٌٍِ ٿو ٳْو.  ًن
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٤ن كيػنخ ٌّنْ ٬ّنِ حرن أرِ آلٶ ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ - 

 ٫ن حٌٕٓى ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

 ڃخ ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٻخڅ أٻؼَ ٛٚطو ؿخٿٔخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ىني  - 

ځ ٓڀڄش ٷخٿض9 حٓظْٸ٦ ٌٍٓٽ رنض حٿلَع ٷخٽ حٿِىَُ ًٻخڅ ٿيني أٍُحٍ ٳِ ٻڄيخ ٫ن أ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ًىٌ ّٸٌٽ9

ٙ اٿو اٙ حهلل ڃخ ٳظق حٿڀْڀش ڃن حٿوِحثن ٙ اٿو اٙ حهلل ڃخ أنِٽ حٿڀْڀش ڃن حٿٴظنش ڃن ٌّٷ٦ -

 ٌٛحكذ حٿلـَ ّخ ٍد ٻخْٓخص ٳِ حٿينْخ ٫خٍّخص ٳِ حٓهَس.

يػنخ أٳڀق رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ك - 

ٍحٳ٪ ٷخٽ ٻخڅ أځ ٓڀڄش طليع أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀَ حٿڄنزَ 

 ًىِ طڄظ9٢٘

أّيخ حٿنخّ ٳٸخٿض ٿڄخ٤ٗظيخ9 ٿٴِ ٍأِٓ ٷخٿض9 ٳٸخٿض9 ٳيّظٺ انڄخ ّٸٌٽ أّيخ حٿنخّ ٷڀض -

ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ9 أّيخ حٿنخّ رْنڄخ  ًّلٺ أًٿٔنخ ڃن حٿنخّ ٳڀٴض ٍأٓيخ ًٷخڃض ٳِ كـَطيخ

أنخ ٫ڀَ حٿلٌٝ ؿِء رټڂ ُڃَح ٳظٴَٷض رټڂ حٿ٤َٵ ٳنخىّظټڂ أٙ ىڀڄٌح اٿَ حٿ٤َّٶ 

 ٳنخىحنِ ڃنخى ڃن ر٬يُ ٳٸخٽ انيڂ ٷي ريٿٌح ر٬يٹ ٳٸڀض9 أٙ ٓلٸخ أٙ ٓلٸخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ - 

أهزَنِ ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀټْش ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀټْش أهزَنِ ٬ّڀَ 

رن ڃڄڀٺ أنو ٓؤٽ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٷخٿض9

ٱ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬٘خء حٓهَس ػڂ ّٔزق ػڂ ّٜڀِ ر٬يىخ ڃخ ٗخء حهلل ڃن حٿڀْپ ػڂ ّنَٜ-

ٳَْٷي ڃؼپ ڃخ ٛڀَ ػڂ ّٔظْٸ٦ ڃن نٌڃظو طڀٺ ٳْٜڀِ ڃؼپ ڃخ نخځ ًٛٚطو حٓهَس طټٌڅ 

 اٿَ حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي حٿڄَُٜ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ أٓڀڂ أنو ٷخٽ كــض ڃ٪ ڃٌحٿِ ٳيهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ًُؽ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂحٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ح٫ظڄَ ٷزپ أڅ أكؾ ٷخٿض9 اڅ ٗجض ح٫ظڄَ ٷزپ أڅ طلؾ ًاڅ ٗجض ر٬ي أڅ طلؾ ٷخٽ ٳٸڀض9 -

انيڂ ّٸٌٿٌڅ ڃن ٻخڅ ًٍَٛس ٳٚ ّٜڀق أڅ ٬ّظڄَ ٷزپ أڅ ّلؾ ٷخٿض ٳٔؤٿض أڃيخص 

حٿڄئڃنْن ٳٸڀن ڃؼپ ڃخ ٷخٿض9 ٳَؿ٬ض اٿْيخ ٳؤهزَطيخ رٸٌٿين ٷخٽ ٳٸخٿض9 ن٬ڂ ًأٗٴْٺ 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 أىڀٌح ّخ آٽ ڃلڄي ر٬ڄَس ٳِ كؾ.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ رن أرِ ًحثپ  - 

٫ن ڃًَٔٵ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃن أٛلخرِ ڃن ٙ أٍحه 

ىخ ّ٘ظي أً ٩َّٔ ٗٺ ٗخًحڅ ٷخٽ ًٙ َّحنِ ر٬ي أڅ أڃٌص أريح ٷخٽ ٳزڀٮ ًٿٺ ٫ڄَ ٷخٽ ٳؤطخ
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 ٳٸخٽ

 ٿيخ أن٘يٹ رخهلل أنخ ڃنيڂ ٷخٿض9 ٙ ًٿن أرَة أكيح ر٬يٹ أريح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن  - 

ريَحځ ٷخٽ كيػنِ ٗيَ رن كٌٗذ ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ؿخء ن٬ِ حٿلْٔن رن ٫ڀِ ٿ٬نض أىپ حٿ٬َحٵ ٳٸخٿض9 ٷظڀٌه ٷظڀيڂ حهلل ٯًَه ًًٿٌه  كْن

ٿ٬نيڂ حهلل ٳبنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءطو ٳخ٣ڄش ٯيّش رزَڃش ٷي ٛن٬ض 

ٿو ٳْيخ ٫ْٜيس طلڄڀو ٳِ ٣زٶ ٿيخ كظَ ٬ًٟظيخ رْن ّيّو ٳٸخٽ ٿيخ9 أّن حرن ٫ڄٺ ٷخٿض9 

ِ ٳخى٫ْو ًحثظنِ رخرنْو ٷخٿض9 ٳـخءص طٸٌى حرنْيخ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ىٌ ٳِ حٿزْض ٷخٽ9 ٳخًىز

رْي ٫ًڀِ ّڄِ٘ ٳِ أػَىڄخ كظَ ىهڀٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤؿڀٔيڄخ 

ٳِ كـَه ًؿڀْ ٫ڀِ ٫ن ّڄْنو ًؿڀٔض ٳخ٣ڄش ٫ن ّٔخٍه ٷخٿض9 أځ ٓڀڄش ٳخؿظزٌ ڃن 

ڄيّنش ٳڀٴو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طلظِ ٻٔخء هْزَّخ ٻخڅ رٔخ٣خ ٿنخ ٫ڀَ حٿڄنخڃش ٳِ حٿ

 ٫ڀْيڂ ؿڄ٬ْخ ٳؤهٌ ر٘ڄخٿو ٣َٳِ حٿټٔخء ًأٿٌٍ رْيه حٿْڄنَ اٿَ ٍرو ٫ِ ًؿپ ًٷخٽ9

حٿڀيڂ أىڀِ حًىذ ٫نيڂ حٿَؿْ ٣ًيَىڂ ط٤يَْح حٿڀيڂ أىپ رْظِ حًىذ ٫نيڂ حٿَؿْ -

 ٣ًيَىڂ ط٤يَْح حٿڀيڂ أىپ رْظِ أًىذ ٫نيڂ حٿَؿْ ٣ًيَىڂ ط٤يَْح.

حهلل أٿٔض ڃن أىڀٺ ٷخٽ رڀَ ٳخىهڀِ ٳِ حٿټٔخء ٷخٿض9 ٳيهڀض ٳِ حٿټٔخء ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ 

 ر٬ي ڃخ ٷ٠َ ى٫خءه ٙرن ٫ڄو ٫ڀِ ًحرنْو ًحرنظو ٳخ٣ڄش ٍِٟ حهلل ٫نيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي كيػنِ ٗيَ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٘ظټِ اٿْو أځ ٓڀڄش طليع ٫ُڄض أڅ ٳخ٣ڄش ؿخءص اٿَ نزِ حهلل ٛ

حٿويڃش ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ٿٸي ڃـڀض ّيُ ڃن حٿَكَ أ٣لن ڃَس ًأ٫ـن ڃَس ٳٸخٽ 

 ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اڅ َُّٷٺ حهلل ْٗجخ ّؤطٺ ًٓؤىٿٺ ٫ڀَ هَْ ڃن ًٿٺ حٿَكَ اًح ٿِڃض ڃ٠ـ٬ٺ ٳٔزلِ -

ػْن ًحكڄيُ أٍر٬خ ًػٚػْن ٳٌٿٺ ڃخثش ٳيٌ هَْ ٿٺ حهلل ػٚػخ ًػٚػْن ًٻزَُ حهلل ػٚػخ ًػٚ

ڃن حٿوخىځ ًاًح ٛڀْض ٛٚس حٿٜزق ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي 

ّلِْ ًّڄْض رْيه حٿوَْ ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ٫َ٘ ڃَحص ر٬ي ٛٚس حٿٜزق ٫ًَ٘ 

٢ ٫َ٘ ْٓجخص ڃَحص ر٬ي ٛٚس حٿڄَٰد ٳبڅ ٻپ ًحكيس ڃنين طټظذ ٫َ٘ كٔنخص ًطل

ًٻپ ًحكيس ڃنين ٻ٬ظٶ ٍٷزش ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ ًٙ ّلپ ٿٌنذ ٻٔذ ًٿٺ حٿٌْځ أڅ ّيٍٻو 

اٙ أڅ ّټٌڅ حٿَ٘ٹ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ًىٌ كَٓٺ ڃخ رْن أڅ طٸٌٿْو ٯيًس 

 اٿَ أڅ طٸٌٿْو ٫ْ٘ش ڃن ٻپ ٤ْٗخڅ ًڃن ٻپ ٌٓء.

كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ  - 

 ڃٌٿَ آٽ ٣ڀلش ٫ن ٻَّذ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـنذ ػڂ ّنخځ ػڂ ّنظزو ػڂ ّنخځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس كيػنخ ڃْڄٌڅ رن ڃٌَٓ حٿڄَحػِ ٫ن  - 
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 حٿلٔن ٫ن أڃو ٫ن أځ ٓڀڄش

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ َّٻ٪ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿٌطَ ًىٌ ؿخٿْ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 أځ حٿلٔن أڅ أځ ٓڀڄش كيػظيڂ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗزَ ٿٴخ٣ڄش ٗزَ ڃن ن٤خٷيخ.-

ػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كي - 

 نخ٫ڂ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّزنَ ٫ڀَ حٿٸزَ أً ّـٜٚ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل أهزَنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ  - 

 ڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂِّّي حرن أرِ كزْذ ٫ن نخ٫ڂ ڃٌٿَ أځ ٓڀ

 نيَ أڅ ّـٜٚ ٷزَ أً ّزنَ ٫ڀْو أً ّـڀْ ٫ڀْو ٷخٽ أرِ ٿْْ ٳْو أځ ٓڀڄش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش ٫ن أځ كټْڂ حٿٔڀڄْش ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن أكَځ ڃن رْض حٿڄٸيّ ٯٴَ حهلل ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

ٓڀْڄخڅ رن ٓلْڂ ڃٌٿَ آٽ ؿزَْ ٫ن ّلَْ حرن أرِ ٓٴْخڅ حٕهنِٔ ٫ن أڃو أځ كټْڂ حرنش 

أڃْش رن حٕهنْ ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃن أىَپ ڃن حٿڄٔـي حٕٷَٜ ر٬ڄَس أً رلـش ٯٴَ حهلل ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو ٷخٽ ٳَٻزض أځ -

 كټْڂ ٫ني ًٿٺ حٿليّغ اٿَ رْض حٿڄٸيّ كظَ أىڀض ڃنو ر٬ڄَس.

كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن حٿلْٜن ٫ن ٫ٌٱ رن حٿلَع ٫ن أځ 

 ٓڀڄش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًُٕحؿو9

ٌٱ ڃن اڅ حٿٌُ ّلنٌ ٫ڀْټن ر٬يُ ٿيٌ حٿٜخىٵ حٿزخٍ حٿڀيڂ حٓٶ ٫زي حٿَكڄن رن ٫-

 ٓڀٔزْپ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل أرٌ أكڄي حٿِرَُْ ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل  - 

رن ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄِ ٬ّنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ڃٌىذ ٷخٽ 

 كيػنِ أرٌ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٷخٽ أؿڄ٪ أرِ ٫ڀَ حٿ٬ڄَس ٳڀڄخ

ك٠َ هًَؿو ٷخٽ أُ رنِ ٿٌ ىهڀنخ ٫ڀَ حٕڃَْ ٳٌى٫نخه ٷڀض ڃخ ٗجض ٷخٽ ٳيهڀنخ ٫ڀَ 

ڃًَحڅ ٫ًنيه نٴَ ٳْيڂ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٳٌٻًَح حٿَٻ٬ظْن حٿظِ ّٜڀْيڄخ حرن حٿِرَْ ر٬ي 

حٿ٬َٜ ٳٸخٽ ٿو ڃًَحڅ ڃڄن أهٌطيڄخ ّخ حرن حٿِرَْ ٷخٽ أهزَنِ ريڄخ أرٌ ىََّس ٫ن 
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٫خث٘ش ڃخ ٍٻ٬ظخڅ ٌّٻَىڄخ حرن حٿِرَْ اڅ أرخ ىََّس أهزَه  ٫خث٘ش ٳؤٍٓپ ڃًَحڅ اٿَ

 ٫نٺ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀْيڄخ ر٬ي حٿ٬َٜ ٳؤٍٓڀض اٿْو أهزَطنِ أځ -

ٓڀڄش ٳؤٍٓپ اٿَ أځ ٓڀڄش ڃخ ٍٻ٬ظخڅ ٫ُڄض ٫خث٘ش أنٺ أهزَطْيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٰٴَ حهلل ٿ٬خث٘ش ٿٸي ٬ًٟض أڃَُ ٫ڀَ ٯَْ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀْيڄخ ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٿض9 ّ

ڃ٬ٌٟو ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ًٷي أطَ رڄخٽ ٳٸ٬ي ّٸٔڄو كظَ أطخه 

َِ ًٻخڅ ٌّڃِ ٳَٻ٪ ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ٳٸڀض9  حٿڄئًڅ رخٿ٬َٜ ٳٜڀَ حٿ٬َٜ ػڂ حنَٜٱ اٿ

نض أٍٻ٬يڄخ ر٬ي ڃخ ىخطخڅ حٿَٻ٬ظخڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃَص ريڄخ ٷخٽ ٙ ًٿټنيڄخ ٍٻ٬ظخڅ ٻ

حٿ٨يَ ٳٰ٘ڀنِ ٷٔڂ ىٌح حٿڄخٽ كظَ ؿخءنِ حٿڄئًڅ رخٿ٬َٜ ٳټَىض أڅ أى٫يڄخ ٳٸخٽ حرن 

حٿِر9َْ حهلل أٻزَ أٿْْ ٷي ٛٚىڄخ ڃَس ًحكيس ًحهلل ٙ أى٫يڄخ أريح ًٷخٿض أځ ٓڀڄش9 ڃخ 

 ٍأّظو ٛٚىڄخ ٷزڀيخ ًٙ ر٬يىخ.

أرٌ هْؼڄش ٬ّنِ ُىَْ رن ڃ٬خًّش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ - 

 ٫ن ٫ڀِ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن أرِ ٓيپ ڃن أىپ حٿزَٜس ٫ن ڃٔش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٽ9

ٻخنض حٿنٴٔخء ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸ٬ي ر٬ي نٴخٓيخ أٍر٬ْن ٌّڃخ أً -

 أٍر٬ْن ٿْڀش ٗٺ أرٌ هْؼڄش ًٻنخ ن٤ڀِ ٫ڀَ ًؿٌىنخ حٿٌٍّ ڃن حٿټڀٲ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخځ ٗيَّن ڃظظخر٬ْن اٙ أنو ٻخڅ ّٜپ ٬ٗزخڅ -

 رَڃ٠خڅ.

ػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي حٿلٌحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كي - 

 أً أٌّد ٫ن حٿلٔن ٷخٽ كيػظنخ أڃنخ ٫ن أځ ٓڀڄش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬ڄخٍ طٸظڀٺ حٿٴجش حٿزخٯْش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٿْغ رن ٬ٓي كيػنخ ٫زي حهلل  - 

ٓڀڄش ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  رن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٬ّڀَ رن ڃڄڀٺ ٷخٽ9 ٓؤٿض أځ

 ًٓڀڂ رخٿڀْپ ًٷَحءطو ٷخٿض9

ڃخ ٿټڂ ًٿٜٚطو ًٿٸَحءطو ٷي ٻخڅ ّٜڀِ ٷيٍ ڃخ ّنخځ ًّنخځ ٷيٍ ڃخ ّٜڀِ ًاًح ىِ طن٬ض -

 ٷَحءطو ٳبًح ٷَحءس ڃٴَٔس كَٳخ كَٳخ.

ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن  - 

أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ ؿََّ رن ٫زي حٿلڄْي ٫ن ڃَْٰس ٫ن أځ ڃٌَٓ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 

ًحٿٌُ أكڀٲ رو اڅ ٻخڅ ٫ڀِ ٕٷَد حٿنخّ ٫ييح رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 

 ٫ينخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯيحس ر٬ي ٯيحس ّٸٌٽ9

ؿش ٷخٿض9 ٳـخء ر٬ي ٳ٨ننض أڅ ٿو اٿْو ؿخء ٫ڀِ ڃَحٍح ٷخٿض9 ًأ٧نو ٻخڅ ر٬ؼو ٳِ كخ-
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كخؿش ٳوَؿنخ ڃن حٿزْض ٳٸ٬ينخ ٫ني حٿزخد ٳټنض ڃن أىنخىڂ اٿَ حٿزخد ٳؤٻذ ٫ڀْو ٫ڀِ 

ٳـ٬پ ّٔخٍه ًّنخؿْو ػڂ ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٌّڃو ًٿٺ ٳټخڅ أٷَد 

 حٿنخّ رو ٫ييح.

خځ ٷخٽ ٓڄ٬نخ ڃن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ىڄ - 

ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش كيػظو ٷخٽ كيػظنِ أڃِ 

ٷخٿض9 ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿوڄْڀش ٳل٠ض ٳخنٔڀڀض ڃن حٿوڄْڀش 

 ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٳيهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و أنٴٔض ٳٸڀض9 ن٬ڂ ٳڀزٔض ػْخد ك٠ْظِ -

ٳِ حٿوڄْڀش ٷخٿض9 ًٻنض أٯظٔپ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي ٷخٿض9 

 ًٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ رنلٌه ٳِ ىٌح حٗٓنخى اٙ أنو ٷخٽ9 - 

 ڃن انخء ًحكي ڃن حٿـنخرش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪  - 

٫ن ُّي رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ حٿٌُ َّ٘د ٳِ انخء ڃن ٳ٠ش انڄخ ّـَؿَ ٳِ ر٤نو نخٍ ؿينڂ.-

ػنخ كٔن حْٕٗذ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ؟؟ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

حٿٔخثذ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش أڅ نٌٔس ىهڀن ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ڃن أىپ كڄٚ ٳٔؤٿظين ڃڄن أنظن 

 ٷڀن9 ڃن أىپ كڄٚ ٳٸخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 أّڄخ حڃَأس ن٫ِض ػْخريخ ٳِ ٯَْ رْظيخ هَٵ حهلل ٫نيخ ٓظَح.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن حٿٔخثذ كيػنخ ٫زي حهلل - 

ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيع ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 هَْ ٛٚس حٿنٔخء ٳِ ٷ٬َ رٌْطين.-

ي رن أرِ ىٚٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ ٬ْٓ - 

٫ن ٫ڄًَ رن ڃٔڀڂ حٿـني٫ِ أنو ٷخٽ أهزَنِ حرن حٿڄْٔذ أڅ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أنو ٷخٽ9 ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن ٫ڀٸڄش ٫ن ٫ڄَ -

ٻخڅ ٷخٿو ٻٌح ٷخٽ أرِ ٳِ حٿليّغ9 ڃن أٍحى أڅ رن ڃٔڀڂ رن ٫ڄخٍ رن أٻْڄش أنو ٷخٽ اڅ 

 ٠ّلِ ٳٚ ّٸڀڂ أ٧ٴخٍح ًٙ ّلڀٶ ْٗجخ ڃن ٬َٗه ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕٽ ڃن ًُ حٿلـش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٣ڀٶ رن ٯنخځ رن ٣ڀٶ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫ؼڄخڅ حٿٌٍحٵ  - 

رْظيخ ٍٻ٬ظْن  ٫ن أرِ ٛخٿق ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳيهپ ٫ڀْيخ حرن أم ٿيخ ٳٜڀَ ٳِ
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ٳڀڄخ ٓـي نٴن حٿظَحد ٳٸخٿض ٿو أځ ٓڀڄش حرن أهِ ٙ طنٴن ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٰٚځ ٿو ّٸخٽ ٿو ّٔخ9ٍ

 ًنٴن طَد ًؿيٺ هلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ رټَ رن ڃ٠َ كيػنخ  - 

  رن ٍحٳ٪ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 أٻؼَ ڃخ ٫ڀڄضڃٌَٓ رن ؿزَْ ٫ن ٫زي حهلل

 أطَ رو نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄخٽ رو٤َّش ٳْيخ ػڄخنڄخثش ىٍىڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ُّي  - 

كْٔن ٷخٽ كيػظنخ أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 رن أرِ أنْٔش ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٫ٌٱ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫ڀِ رن 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظِ ٳـخء ٍؿپ ٳٸخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٛيٷش ٻٌح 

َِ ٳن٨ًَه ٳٌؿيًه ٷي ط٬يٍ ٫ڀْو رٜخ٩ ٳٸخٽ  ًٻٌح ٷخٽ9 ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ9 ٳبڅ ٳٚنخ ط٬يٍ ٫ڀ

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن ىٌح حٿظ٬يُ.ٳټْٲ رټڂ اًح ٬َٓ ڃن ّظ٬يٍ ٫ڀْټڂ أٗي -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٬ّنِ حرن ُّخى ٷخٽ  - 

كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ كيػنخ 

٫زي حٿَكڄن رن ْٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿنخ ٙ نٌٻَ ٳِ 

 حٿٸَآڅ ٻڄخ ٌّٻَ حٿَؿخٽ ٷخٿض9 ٳڀڂ ٫َّنِ ڃنو ٌّڃخ اٙ ًنيحإه ٫ڀَ حٿڄنزَ

ّخ أّيخ حٿنخّ ٷخٿض ًأنخ أَٓف ٍأِٓ ٳڀٴٴض ٬َُٗ ػڂ ىنٌص ڃن حٿزخد ٳـ٬ڀض ٓڄ٬ِ -

٫ني حٿـََّ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ9 اڅ حٿڄٔڀڄْن ًحٿڄٔڀڄخص ًحٿڄئڃنْن 

  ٿيڂ ڃٰٴَس ًأؿَح ٨٫ْڄخ.ًحٿڄئڃنخص ىٌه حّٓش ٷخٽ ٫ٴخڅ أ٫ي حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنِ ٗيَ رن كٌٗذ  - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٓڀڄش طليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټؼَ ٳِ ى٫خثو أڅ 

 ّٸٌٽ9

ٿظظٸڀذ ٷخٽ9  حٿڀيڂ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًاڅ حٿٸڀٌد-

ن٬ڂ ڃخ ڃن هڀٶ حهلل ڃن رنِ آىځ ڃن رَ٘ اٙ أڅ ٷڀزو رْن أٛز٬ْن ڃن أٛخر٪ حهلل ٳبڅ ٗخء 

حهلل ٫ِ ًؿپ أٷخڃو ًاڅ ٗخء حهلل أُحٯو ٳنٔؤٽ حهلل ٍرنخ أڅ ٙ ِّّٮ ٷڀٌرنخ ر٬ي اً ىيحنخ 

ِ ًنٔؤٿو أڅ ّيذ ٿنخ ڃن ٿينو ٍكڄش انو ىٌ حٿٌىخد ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ ط٬ڀڄن

ى٫ٌس أى٫ٌ ريخ ٿنٴِٔ ٷخٽ9 رپ ٷٌٿِ حٿڀيڂ ٍد ڃلڄي حٿنزِ حٯٴَ ٿِ ًنزِ ًحًىذ ٯ٦ْ 

 ٷڀزِ ًأؿَنِ ڃن ڃ٠ٚص حٿٴظن ڃخ أكْْظنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ًريِ ٷخٿٌح كيػنخ كڄخى كيػنخ ٷظخىس  - 

أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ  ٫ن حٿلٔن ٫ن ٟزش رن ڃلٜن ٷخٽ ٫ٴخڅ ًريِ حٿ٬نُِ ٫ن أځ ٓڀڄش

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

أنيخ ٓظټٌڅ أڃَحء ط٬َٳٌڅ ًطنټًَڅ ٳڄن أنټَ ٓڀڂ ًڃن ٻَه رَة ًٿټن ڃن ٍِٟ -
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ًطخر٪ ٳٸخٽ9 أٙ نٸظڀيڂ ٳٸخٽ9 ٙ ڃخ ٛڀٌح ًٷخٽ ريِ ٳڄن ٫َٱ رَة ًٷخٽ ريِ أٙ نٸظڀيڂ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ًٷخٽ ٫ٴخڅ ًريِ أڅ حٿنزِ 

 أنيخ ٓظټٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 ر٬ٞ ًٿي أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.-

٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى حٿڄيڀزِ ٫ن ى - 

ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش ٫ن أڃيخ أځ ٓڀڄش أڅ أځ ٓڀْڂ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل

 اڅ حهلل ٙ ّٔظلِ ڃن حٿلٶ ىپ ٫ڀَ حٿڄَأس ٯٔپ اًح حكظڀڄض ٷخٽ9 ن٬ڂ اًح ٍأص حٿڄخء.-

ْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ارَحى - 

ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن كْٜن ٫ن ٫ٌٱ رن حٿلَع ٫ن أځ ٓڀڄش 

 ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًُٕحؿو9

اڅ حٿٌُ ّلنٌ ٫ڀْټن ڃن ر٬يُ ٿيٌ حٿٜخىٵ حٿزخٍ حٿڀيڂ حٓٶ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ڃن -

 ٓڀٔزْپ حٿـنش.

كيػنخ ّلَْ رن رټَْ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

ريّپ ٫ن حٿلٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

حٿڄظٌٳَ ٫نيخ ًُؿيخ ٙ طڀزْ حٿڄ٬ٜٴَس ڃن حٿؼْخد ًٙ حٿڄڄ٘ٸش ًٙ حٿلڀِ ًٙ طوظ٠ذ -

 .ًٙ طټظلپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أٌّد ٫ًزي  - 

حٿَكڄن ٬ّنِ حٿَٔحؽ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ُّي رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن 

 رن أرِ رټَ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ر٤نو نخٍ ؿينڂ. ڃن َٗد ٳِ انخء ڃن ٳ٠ش ٳبنڄخ ّـَؿَ ٳِ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٫زي  - 

حهلل رن أرِ ڃڀټْش ٫ن أځ ٓڀڄش أنيخ ٓجڀض ٫ن ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٸخٿض9

حٿَكْڂ  ٻخڅ ّٸ٤٪ ٷَحءطو آّش آّش رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن حٿَكڄن-

 ڃخٿٺ ٌّځ حٿيّن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗـخ٩ رن حٿٌٿْي ٫ن ٫ڀِ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن أرِ  - 

 ٓيپ ٫ن ڃٔش حُٕىّش ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٻخنض حٿنٴٔخء طـڀْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬ْن ٌّڃخ ًٻنخ ن٤ڀِ -
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 ّ ڃن حٿټڀٲ.ًؿٌىنخ رخٿٌٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ  - 

 ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿلؾ ؿيخى ٻپ ٬ْٟٲ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

ٿظو ٫ن حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٽ ىهڀض أنخ ٫ًزي حهلل رن حٿ٬زخّ ٫ڀَ حٿلَع ٷخٽ9 ٓؤ

ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ڃ٬خًّش9 ّخ حرن ٫زخّ ٿٸي ًٻَص ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ًٷي رڀٰنِ أڅ أنخٓخ 

ّٜڀٌنيخ ًٿڂ نَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚىڄخ ًٙ أڃَ ريڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ حرن 

ٷخٽ ٳـخء حرن حٿِرَْ ٳٸخٽ9 ڃخ ٍٻ٬ظخڅ ٷ٠َ ٫زخ9ّ ًحٹ ڃخ ّٸ٠ِ حٿنخّ رو حرن حٿِرَْ 

ريڄخ حٿنخّ ٳٸخٽ حرن حٿِر9َْ كيػظنِ ٫خث٘ش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

ٳؤٍٓپ اٿَ ٫خث٘ش ٍؿڀْن أڅ أڃَْ حٿڄئڃنْن ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ًّٸٌٽ ڃخ ٍٻ٬ظخڅ ٫ُڂ حرن 

زَطو أځ ٓڀڄش ٷخٽ ٳيهڀنخ حٿِرَْ أنٺ أڃَطْو ريڄخ ر٬ي حٿ٬َٜ ٷخٽ ٳٸخٿض ٫خث٘ش9 ًحٹ ڃخ أه

 ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳؤهزَنخىخ ڃخ ٷخٿض ٫خث٘ش ٳٸخٿض9 َّكڄيخ حهلل

 أًٿڂ أهزَىخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي نيَ ٫نيڄخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ أرٌ  - 

ڃو ٫ن ُّنذ حرنش أرِ ٓڀڄش ٫ًن أرْو ٫زي حهلل ٫زْيس رن ُڃ٬ش رن ٫زي حهلل رن ُڃ٬ش ٫ن أ

 رن ُڃ٬ش ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

َِ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ حرن - ٻخنض ٿْڀظِ حٿظِ َّْٜ اٿ

ڃن  أرِ ٫يُ ٷخٽ أرٌ ٫زْيس أًٙ ّ٘ي ٿٺ ىٌح حٕػَ اٳخٟش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٌّڃو ًٿٺ ٷزپ أڅ ّڄِٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي  - 

رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٫ن ِّّي رن ًٍڃخڅ ٫ن هخٿي ڃٌٿَ حٿِرَْ رن نٌٳپ ٷخٽ كيػظنِ 

 ُّنذ حرنش أرِ ٓڀڄش ٫ن أڃيخ أځ ٓڀڄش

 ىٌح حٿليّغ.-

كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

حهلل رن ٍحٳ٪ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ظيخ 

 طٸٌٽ9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 اًح ك٠َص حٿٜٚس ًك٠َ حٿ٬٘خء ٳخريإًح رخٿ٬٘خء.-

٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٳ٫ِڂ حرن آلٶ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ًىِ ٗخٻْش ٳٸخٽ9 أٙ طوَؿْن ڃ٬نخ ٳِ ٓٴَنخ 

َ أڅ طلزٔنِ ٗټٌحُ ىٌح ًىٌ َّّي كـش حٿٌىح٩ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٗخٻْش ًأه٘
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 ٷخٽ9

 ٳؤىڀِ رخٿلؾ ًٷٌٿِ حٿڀيڂ ڃلڀِ كْغ طلزٔنِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 ُّي ٫ن حٿلٔن ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ٍرنخ حٯٴَ ٿِ ًحٍكڄنِ ًحىينِ ٿڀ٤َّٶ حٕٷٌځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿلٔن حٕكٌٽ  - 

 ٬ّنِ ٫ڀِ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن أرِ ٓيپ ٫ن ڃٔش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ٻخنض حٿنٴٔخء ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸ٬ي ر٬ي نٴخٓيخ أٍر٬ْن ٌّڃخ أً -

 ڃن حٿټڀٲ. أٍر٬ْن ٿْڀش ًٻنخ ن٤ڀِ ٫ڀَ ًؿٌىنخ حٿٌٍّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن ٓخٿڂ أرِ  - 

حٿن٠َ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ؿخءص ٳخ٣ڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 انِ حٓظلخٝ ٳٸخٽ9

 ظٔپ ػڂ ٿظٔظؼٴَ رؼٌد ًٿظٜپ.ٿْْ ًٿٺ رخٿلْٞ انڄخ ىٌ ٫َٵ ٿظٸ٬ي أّخځ أٷَحثيخ ػڂ ٿظٰ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿٌىخد ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خڃَ رن أرِ أڃْش أهِ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أنيخ ٷخٿض9

٫زي حٿڄ٤ڀذ ًىِ ٗخٻْش ٳٸخٽ9 أٙ طوَؿْن ڃ٬نخ ٳِ ٓٴَنخ ىٌح ًىٌ َّّي كـش حٿٌىح٩ 

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٗخٻْش ًأهَ٘ أڅ طلزٔنِ ٗټٌحُ ٷخٽ9ٷخٿض9 

 ٳؤىڀِ رخٿلؾ ًٷٌٿِ حٿڀيڂ ڃلڀِ كْغ طلزٔنِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 ُّي ٫ن حٿلٔن ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 نِ ًحىينِ ٿڀ٤َّٶ حٕٷٌځ.ٍرنخ حٯٴَ ٿِ ًحٍكڄ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ حٿلٔن حٕكٌٽ  - 

 ٬ّنِ ٫ڀِ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن أرِ ٓيپ ٫ن ڃٔش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ٻخنض حٿنٴٔخء ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸ٬ي ر٬ي نٴخٓيخ أٍر٬ْن ٌّڃخ أً -

 ًٻنخ ن٤ڀِ ٫ڀَ ًؿٌىنخ حٿٌٍّ ڃن حٿټڀٲ. أٍر٬ْن ٿْڀش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن ٓخٿڂ أرِ  - 

حٿن٠َ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ؿخءص ٳخ٣ڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 انِ حٓظلخٝ ٳٸخٽ9

 ٵ ٿظٸ٬ي أّخځ أٷَحثيخ ػڂ ٿظٰظٔپ ػڂ ٿظٔظؼٴَ رؼٌد ًٿظٜپ.ٿْْ ًٿٺ رخٿلْٞ انڄخ ىٌ ٫َ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿٌىخد ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خڃَ رن أرِ أڃْش أهِ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أنيخ ٷخٿض9

 ڄخ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ػڂ ّٜزق ٛخث-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن  - 

نخٳ٪ ٫ن ُّي رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٫ن أځ ٓڀڄش ًىِ هخٿظو 

 أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃن َٗد ٳِ انخء ڃن ٳ٠ش ٳبنڄخ ّـَؿَ ٳِ ر٤نو نخٍ ؿينڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ هڀٲ ٬ّنِ حرن هڀْٴش ٫ن ٿْغ ٫ن  - 

٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل  اًح ٧يَص حٿڄ٬خِٛ ٳِ أڃظِ ٫ڄيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ر٬ٌحد ڃن ٫نيه ٳٸڀض-

أڃخ ٳْيڂ ٌّڃجٌ أنخّ ٛخٿلٌڅ ٷخٽ رڀَ ٷخٿض9 ٳټْٲ ّٜن٪ أًٿجٺ ٷخٽ9 ّْٜزيڂ ڃخ أٛخد 

 حٿنخّ ػڂ ًَّْٜڅ اٿَ ڃٰٴَس ڃن حهلل ًٌٍٟحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُرْي ٫ن ٗيَ رن  - 

 كٌٗذ ٫ن أځ ٓڀڄش

ڀڂ ؿڀپ ٫ڀَ ٫ڀِ ًكٔن ًكْٔن ًٳخ٣ڄش ٻٔخء ػڂ ٷخٽ9 حٿڀيڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

ىئٙء أىپ رْظِ ًهخٛظِ حٿڀيڂ أًىذ ٫نيڂ حٿَؿْ ٣ًيَىڂ ط٤يَْح ٳٸخٿض9 أځ ٓڀڄش ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل أنخ ڃنيڂ ٷخٽ9 انٺ اٿَ هَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ  - 

 ي حٿَكڄن أڅ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9ٓڀڄش رن ٫ز

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٨يَ ًأنو ؿخءه ًٳي ٳٰ٘ڀٌه ٳڀڂ -

 ّٜڀيڄخ ٳٜٚىڄخ ر٬ي حٿ٬َٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن

ًحٿٌُ طٌٳَ نٴٔو ط٬نِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ طٌٳِ كظَ ٻخنض أٻؼَ ٛٚطو -

 ٷخ٫يح اٙ حٿڄټظٌرش ًٻخڅ أ٫ـذ حٿ٬ڄپ اٿْو حٿٌُ ّيًځ ٫ڀْو حٿ٬زي ًاڅ ٻخڅ َّْٔح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ حٿڄ٬يٽ  - 

ًُ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 رْنڄخ ٤٫ْش حٿ٤ٴخ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظِ اً ٷخٿض حٿوخىځ9 اڅ ٫ڀْخ ًٳخ٣ڄش رخٿٔيس ٷخٽ9 

ٷٌڃِ ٫ن أىپ رْظِ ٷخٿض9 ٳٸڄض ٳظنلْض ٳِ نخكْش حٿزْض ٷَّزخ ٳيهپ ٫ڀِ ًٳخ٣ڄش 

هٌ حٿٜزْن ٳٸزڀيڄخ ٬ًًٟيڄخ ٳِ كـَه ًڃ٬يڂ حٿلٔن ًحٿلْٔن ٛزْخڅ َْٰٛحڅ ٳؤ

 ًح٫ظنٶ ٫ڀْخ ًٳخ٣ڄش ػڂ أٯيٱ ٫ڀْيڄخ رزَىس ٿو ًٷخٽ9

 حٿڀيڂ اٿْٺ ٙ اٿَ حٿنخٍ أنخ ًأىپ رْظِ ٷخٿض9 ٳٸڀض ًأنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ9 ًأنض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ  - 

ڄن رن ٓخر٢ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ كٴٜش حرنش ٫زي حٿَكڄن ٳٸڀض9 انِ ٓخثڀٺ ٫ن ٫ن ٫زي حٿَك
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أڃَ ًأنخ أٓظلِ أڅ أٓؤٿٺ ٫نو ٳٸخٿض9 ٙ طٔظلِ ّخ حرن أهِ ٷخٽ9 ٫ن اطْخڅ حٿنٔخء ٳِ 

أىرخٍىن ٷخٿض9 كيػظنِ أځ ٓڀڄش أڅ حٕنٜخٍ ٻخنٌح ٙ ّلزٌڅ حٿنٔخء ًٻخنض حٿْيٌى طٸٌٽ 

ڀڄخ ٷيځ حٿڄيخؿًَڅ حٿڄيّنش نټلٌح ٳِ نٔخء حٕنٜخٍ أنو ڃن ؿزَ اڃَأطو ٻخڅ ًٿيه أكٌٽ ٳ

ٳـزٌىن ٳؤرض اڃَأس أڅ ط٤ْ٪ ًُؿيخ ٳٸخٿض9 ٿًِؿيخ ٿن طٴ٬پ ًٿٺ كظَ آطِ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿيخ ٳٸخٿض9 حؿڀِٔ كظَ ّؤطِ 

ْو ًٓڀڂ حٓظلض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 حٕنٜخٍّش أڅ طٔؤٿو ٳوَؿض ٳليػض أځ ٓڀڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٳٸخٽ9 حى٫ِ حٕنٜخٍّش ٳي٫ْض ٳظٚ ٫ڀْيخ ىٌه حّٓش نٔخإٻڂ كَع ٿټڂ ٳؤطٌح كَػټڂ أنَ -

 ٗجظڂ ٛڄخڃخ ًحكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃٌَٓ رن أرِ ٫خث٘ش ٷخٽ  - 

٬ض ڃٌٿَ ٕرِ ٓڀڄش ّليع أنو ٓڄ٪ أځ ٓڀڄش طٸٌٽ9 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٓڄ

 ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ اًح ٛڀَ حٿٜزق كْن ٓڀڂ9

 حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ ٫ڀڄخ نخٳ٬خ ًٍُٷخ ًح٬ٓخ ٫ًڄٚ ڃظٸزٚ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ ٫ؼڄخڅ رن  - 

نخ ٫زي حٿَكڄن رن ْٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو كټْڂ ٷخٽ كيػ

ًٓڀڂ طٸٌٽ ٷڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃخ ٿنخ ٙ نٌٻَ ٳِ حٿٸَآڅ ٻڄخ ٌّٻَ حٿَؿخٽ 

ٷخٿض9 ٳڀڂ ٫َّنِ ڃنو ٌّڃجٌ اٙ ًنيحإه ٫ڀَ حٿڄنزَ ٷخٿض9 ًأنخ أَٓف ٬َُٗ ٳڀٴٴض ٬َُٗ 

 ڀض ٓڄ٬ِ ٫ني حٿـَّي ٳبًح ىٌ ّٸٌٽ ٫ني حٿڄنز9َػڂ هَؿض اٿَ كـَس ڃن كـَ رْظِ ٳـ٬

ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ حهلل ّٸٌٽ ٳِ ٻظخرو اڅ حٿڄٔڀڄْن ًحٿڄٔڀڄخص ًحٿڄئڃنْن ًحٿڄئڃنخص اٿَ -

 آهَ حّٓش أ٫ي حهلل ٿيڂ ڃٰٴَس ًأؿَح ٨٫ْڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٫ن  - 

 حهلل رن ٍحٳ٪ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض ٷڀض٫زي 

 ٳٌٻَ حٿليّغ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٷڀض

خ٫يح اٙ ًحٿٌُ طٌٳَ نٴٔو ڃخ ڃخص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٻخنض أٻؼَ ٛٚطو ٷ-

 حٿٜٚس حٿڄټظٌرش ًٻخڅ أكذ حٿ٬ڄپ اٿْو حٿٌُ ّيًځ ٫ڀْو حٿ٬زي ًاڅ ٻخڅ َّْٔح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ حٿلٔن ٫ن  - 

 ٟزش رن ڃلٜن ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

رَة ًڃن ٻَه ٳٸي ٓڀڂ ًٿټن ڃن ٍٯذ ْٓټٌڅ أڃَحء ط٬َٳٌڅ ًطنټًَڅ ٳڄن أنټَ ٳٸي -

 ًطخر٪ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ نٸخطڀيڂ ٷخٽ9 ٙ ڃخ ٛڀٌح حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زْيس حٿليحى كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
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 ٟزش رن ڃلٜن ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ڃؼڀو.-

ِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ ٷخٽ كيػنِ ٗٸْٶ ًحرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اًح ك٠َطڂ حٿڄَّٞ أً حٿڄْض ٳٸٌٿٌح هَْح ٳبڅ حٿڄٚثټش طئڃن ٫ڀَ ڃخ طٸٌٿٌڅ ٷخٿض9 -

ٲ أٷٌٽ ٷخٽ ٷٌٿِ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿنخ ًٿو ًأ٫ٸزنِ ڃنو ٳڀڄخ ڃخص أرٌ ٓڀڄش ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْ

٫ٸزَ كٔنش ًٷخٽ حرن نڄَْ ٛخٿلش ٷخٿض9 ٳؤ٫ٸزنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنو ڃلڄيح ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي  - 

 رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خڃَ أهِ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ٳْٰظٔپ ًٌّٜځ ٷخٽ ٳَى أرٌ ىََّس ٳظْخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًًٻْ٪ ٷخٙ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ كيػنخ  - 

ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ أنو ٓڄ٪ أځ ٓڀڄش طٸٌٽ ٷخٽ ًٻْ٪ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ 

 ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄْ أىڀو ڃن حٿڀْپ ٳْٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ -

 ٳْٰظٔپ ًٌّٜځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ أهزَنِ نخٳ٪ ٫ن ُّي  - 

رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَ ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ٛڀَ حهلل

 اڅ حٿٌُ َّ٘د ٳِ آنْش حٿٴ٠ش انڄخ ّـَؿَ ٳِ ر٤نو نخٍ ؿينڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌڅ ڃلڄي رن ٫زْي حهلل  - 

حٿؼٸٴِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ىََّس ّليع ڃًَحڅ ٷخٽ طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض 

 ٿَ أځ ٓڀڄش ٳٔؤٿيخ ٳٸخٿض9حٿنخٍ ٷخٽ ٳؤٍٓپ ڃًَحڅ ا

نيْ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيُ ٻظٴخ ػڂ هَؽ اٿَ حٿٜٚس ًٿڂ ّڄْ ڃخء ًٷخٽ أرِ -

 ٿڂ ّٔڄ٪ ٓٴْخڅ ڃن أرِ ٫ٌڅ اٙ ىٌح حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ًحرن نڄَْ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

ش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ؿخءص أځ ٓڀْڂ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ حرنش أځ ٓڀڄ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٫ن حٿڄَأس طٍَ ٳِ ڃنخڃيخ ڃخ ٍَّ حٿَؿپ ٳٸخٽ9

اًح ٍأص حٿڄخء ٳڀظٰظٔپ ٷخٿض ٷڀض ٳ٠لض حٿنٔخء ًىپ طلظڀڂ حٿڄَأس ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ طَرض ّڄْنٺ ٳزڂ ّ٘زييخ ًٿيىخ اًح.

نِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ ٓڄ٬ظو ڃن ٫زْي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
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 ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

 ٰٗپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٨يَ ٳٜٚىڄخ ر٬ي حٿ٬َٜ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ًىذ  - 

 ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ًىِ طوظڄَ ٳٸخٽ9ڃٌٿَ أرِ أكڄي 

 ٿْش ٙ ٿْظْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن أځ  - 

 ٓڀڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح هَؽ ڃن رْظو ٷخٽ9

ً رٺ ڃن أڅ نِٽ أً ن٠پ أً َن٨ڀڂ أً ُن٨ڀڂ أً رٔڂ حهلل طٌٻڀض ٫ڀَ حهلل حٿڀيڂ انِ أ٫ٌ-

 نـيپ أً ّـيپ ٫ڀْنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ًىذ  - 

 ڃٌٿَ أكڄي ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ًىِ طوظڄَ ٳٸخٽ9

 ٿْش ٙ ٿْظْن.-

رِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 رنض أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

َِ ًانڄخ أنخ رَ٘ ًٿ٬پ ر٠٬ټڂ أڅ ّټٌڅ أٿلن رلـظو ڃن ر٬ٞ ًانڄخ - انټڂ طلظټڄٌڅ اٿ

ه ٳبنڄخ أٷ٤٪ ٿو أٷ٠ِ رْنټڂ ٫ڀَ نلٌ ڃخ أٓڄ٪ ٳڄن ٷ٠ْض ٿو ڃن كٶ أهْو ْٗجخ ٳٚ ّؤهٌ

 ٷ٬٤ش ڃن حٿنخٍ ّؤطِ ريخ ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ كزْذ رن  - 

أرِ ػخرض أڅ ٫زي حٿلڄْي رن ٫زي حهلل رن أرِ ٫ڄًَ ًحٿٸخٓڂ أهزَحه أنيڄخ ٓڄ٬خ أرخ رټَ رن 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو أنيخ ٿڄخ ٷيڃض  ٫زي حٿَكڄن ّوزَ أڅ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ

حٿڄيّنش أهزَطيڂ أنيخ حرنش أرِ أڃْش رن حٿڄَْٰس ٳټٌرٌىخ ًّٸٌٿٌڅ ڃخ أٻٌد حٿَٰحثذ كظَ 

أن٘ؤ نخّ ڃنيڂ اٿَ حٿلؾ ٳٸخٿٌح9 ڃخ طټظزْن اٿَ أىڀٺ ڃ٬يڂ ٳَؿ٬ٌح اٿَ حٿڄيّنش ّٜيٷٌنيخ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخُىحىص ٫ڀْيڂ ٻَحڃش ٷخٿض9 ٳڀڄخ ٬ًٟض ُّنذ ؿخءنِ حٿنزِ ٛ

َِ ًأنخ ٯٌٍْ ًًحص ٫ْخٽ ٳٸخٽ9  ٳو٤زنِ ٳٸڀض9 ڃخ ڃؼڀِ نټق أڃخ أنخ ٳٚ ًٿي ٳ

أنخ أٻزَ ڃنٺ ًأڃخ حٿَْٰس ٳٌْىزيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ًأڃخ حٿ٬ْخٽ ٳبٿَ حهلل ًٌٍٓٿو ٳظًِؿيخ -

ٳـ٬پ ّؤطْيخ ٳْٸٌٽ أّن ُنخد كظَ ؿخء ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٌّڃخ ٳخهظڀـيخ ًٷخٽ ىٌه طڄن٪ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخنض ط٬َٟيخ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٽ حهلل

ٳٸخٽ أّن ُنخد ٳٸخٿض9 ٷَّزش حرنش أرِ أڃْش ًًحٳٸيخ ٫نيىخ أهٌىخ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٳٸخٽ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 اڅ أطْټڂ حٿڀْڀش ٷخٿض9 ٳٸڄض ٳؤهَؿض كزخص ڃن ٬َْٗ 

و ٷخٿض9 ٳزخص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٻخنض ٳِ ؿَ ًأهَؿض ٗلڄخ ٳ٬ٜيطو ٿ

أٛزق ٳٸخٽ كْن أٛزق اڅ ٿٺ ٫ڀَ أىڀٺ ٻَحڃش ٳبڅ ٗجض ٓز٬ض ٿٺ ٳبڅ أٓز٪ ٿٺ أٓز٪ 

 ٿنٔخثِ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ كزْذ كيػنخ  - 

رن ڃلڄي أهزَحه أنيڄخ ٓڄ٬خ أرِ ػخرض أڅ ٫زي حٿلڄْي رن ٫زي حهلل رن أرِ ٫ڄًَ ًحٿٸخٓڂ 

أرخ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 أهزَطو ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ ٷخٿض9

 ٳ٬ٌٟض ػٴخٿِ ٳؤهَؿض كزخص ڃن حٿ٬َْ٘.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ - 

ًحثپ ٷخٽ ىهپ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٸخٿض9 ٿو انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اڅ ڃن أٛلخرِ ڃن ٙ َّحنِ ر٬ي أڅ ّٴخٍٷنِ ٷخٽ ٳؤطَ ٫ڄَ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٷخٽ ٳؤطخىخ -

 ٫ڄَ ٳٸخٽ9 أًٻَٹ حهلل أڃنيڂ أنخ ٷخٿض9 حٿڀيڂ ٙ ًٿن أرڀَ أكيح ر٬يٹ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف كيػنخ ٫زي حهلل - 

كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي رن ٌّٓٲ أڅ ٤٫خء رن ّٔخٍ أهزَه أڅ أځ ٓڀڄش ًُؽ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو

 أنيخ ٷَرض ٿڀنزِ ؿنزخ ڃٌّ٘خ ٳؤٻپ ڃنو ػڂ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ًٿڂ ّظٌٟؤ.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن كزْذ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

رن أرِ ػخرض ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ٫زي حهلل ًحٿٸخٓڂ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ 

 ٫ن أرِ رټَ رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

 ِ.اڅ ٗجض ٓز٬ض ٿٺ ًاڅ أٓز٪ ٿٺ أٓز٪ ٿنٔخث-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ  - 

ًكيػنِ حرن ٗيخد ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش 

 ٫ًخث٘ش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّيٍٻو حٿٴـَ ًىٌ ؿنذ ڃن أىڀو ػڂ ّٰظٔپ ٳٌْٜځ -

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.  ٷخٽ حرن رټَ ًُؿظِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ ٫زي حهلل رن أرِ  - 

ڃڀټْش أهزَنِ ٬ّڀَ رن ڃڄڀٺ أنو ٓؤٽ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛٚس 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ٷخٿض9

ڀڂ ّٜڀِ حٿ٬٘خء حٓهَس ػڂ ّٔزق ػڂ ّٜڀِ ر٬يىخ ڃخ ٗخء ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن حٿڀْپ ػڂ ّنَٜٱ ٳَْٷي ڃؼڀڄخ ّٜڀِ ػڂ ّٔظْٸ٦ ڃن نٌڃظو طڀٺ ٳْٜڀِ 

 ڃؼڀڄخ نخځ ًٛٚطو طڀٺ حٓهَس طټٌڅ اٿَ حٿٜزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 

حرنش أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿـزش  ٫ن ُّنذ

 هٜڂ ٫ني رخد أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٳوَؽ اٿْيڂ ٳٸخٽ9
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انټڂ طوظٜڄٌڅ ًانڄخ أنخ رَ٘ ًٿ٬پ ر٠٬ټڂ أڅ ّټٌڅ أ٫ڀڂ رلـظو ڃن ر٬ٞ ٳؤٷ٠ِ ٿو -

نخٍ رڄخ أٓڄ٪ ڃنو ٳؤ٧نو ٛخىٷخ ٳڄن ٷ٠ْض ٿو رِ٘ء ڃن كٶ أهْو ٳبنيخ ٷ٬٤ش ڃن حٿ

 ٳڀْؤهٌىخ أً ٿْي٫يخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد  - 

أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ُّنذ حرنش أرِ ٓڀڄش أهزَطو أڅ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطيخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓڄ٪ هٌٜڃش رزخد 

 طو ٳوَؽ اٿْيڂ ٳٸخٽ9كـَ

 انڄخ أنخ رَ٘ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

 أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ حڃَأس أىيص ٿيخ ٍؿپ ٗخس طٜيٵ ٫ڀْيخ ريخ

 ٳؤڃَىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٸزڀيخ.-

ِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ نزيخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

ڃټخطذ أځ ٓڀڄش ٷخٽ انِ ٕٷٌى ريخ رخٿزْيحء أً ٷخٽ رخٕرٌحء ٳٸخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 اًح ٻخڅ ٫ني حٿڄټخطذ ڃخ ّئىُ ٳخكظـزِ ڃنو.-

حٿِىَُ ٫ن أرِ رټَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن - 

٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ىََّس ّٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن أىٍٹ حٿٜزق ؿنزخ ٳٚ ٌٛځ ٿو ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض أنخ ًأرِ ٳيهڀنخ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٫ًخث٘ش -

زخ ڃن ٯَْ ٳٔؤٿنخىڄخ ٫ن ًٿٺ ٳؤهزَطنخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿن

كڀڂ ػڂ ٌّٜځ ٳڀٸْنخ أرخ ىََّس ٳليػو أرِ ٳظڀٌڅ ًؿو أرِ ىََّس ػڂ ٷخٽ ىټٌح كيػنِ 

 حٿٴ٠پ رن ٫زخّ ًىن أ٫ڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ًكيػنِ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ  - 

ْڂ ٷخٽ كـخؽ ٫ن حٿڄٸزَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ أځ ٓڀ

حڃَأس أرِ ٣ڀلش ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿڄَأس طٍَ ًُؿيخ ٳِ حٿڄنخځ ّٸ٪ ٫ڀْيخ أ٫ڀْيخ ٯٔپ 

 ٷخٽ9

ن٬ڂ اًح ٍأص رڀٚ ٳٸخٿض9 أځ ٓڀڄش أً طٴ٬پ ًٿٺ ٳٸخٽ9 طَرض ّڄْنٺ أڅ ّؤطِ ٗزو حٿوئٿش اٙ -

ڃن ًٿٺ أُ حٿن٤ٴظْن ٓزٸض اٿَ حٿَكڂ ٯڀزض ٫ڀَ حٿ٘زو ًٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو طَد 

 ؿزْنٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ حرنش أځ ٓڀڄش  - 

٫ن أځ ٓڀڄش أڅ أځ كزْزش ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ ىپ ٿٺ ٳِ أهظِ حرنش أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ9 ٳؤٳ٬پ ڃخًح 

 ٷخٿض9 طنټليخ
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ٽ9 ٷخٽ9 ًًحٹ أكذ اٿْٺ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٿٔض ٿٺ رڄوڀْش ًأكذ ڃن َٗٻنِ ٳِ حٿوَْ أهظِ ٷخ-

انيخ ٙ طلپ ٿِ ٷڀض9 ٳبنو رڀٰنِ أنٺ طو٤ذ ىٍس حرنش أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9 حرنش أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 

ن٬ڂ ٷخٽ ٳٌحهلل ٿٌ ٿڂ طټن ٍرْزظِ ٳِ كـَُ ٿڄخ كڀض ٿِ انيخ حرنش أهِ ڃن حٿَٟخ٫ش 

َِ رنخطټن ًٙ أهٌحطټن.  أ٬ٍٟظنِ ًأرخىخ ػٌّزش ٳٚ ط٬َٟن ٫ڀ

نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ ٷخٽ ٫ُڂ ٿِ ٫زْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن  - 

حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش أڅ ڃ٬خًّش أٍٓپ اٿَ ٫خث٘ش ّٔؤٿيخ ىپ ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿ٬َٜ ْٗجخ ٷخٿض9

أڃخ ٫نيُ ٳٚ ًٿټن أځ ٓڀڄش أهزَنِ أنو ٳ٬پ ًٿٺ ٳؤٍٓپ اٿْيخ ٳخٓؤٿيخ ٳؤٍٓپ اٿَ أځ -

َِ ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٜڀَ ٓـيطْن ٷڀض ّخ نزِ حهلل أنِٽ ٫ڀْٺ ٳِ  ٓڀڄش ٳٸخٿض9 ن٬ڂ ىهپ ٫ڀ

 ىخطْن حٿٔـيطْن ٷخٽ9 ٙ ًٿټن ٛڀْض حٿ٨يَ ٳٰ٘ڀض ٳخٓظيٍٻظيخ ر٬ي حٿ٬َٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ أنزؤنخ حٿلٔن رن ٫ڄًَ ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 ٗيَ رن كٌٗذ ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٓڀڄش طٸٌٽ9

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻپ ڃٔټَ ًڃٴظَ.نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ٬ٓي رن ٬ْٓي ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄَ رن  - 

ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓٴْنش ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ْٸٌٽ9 انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ حٿڀيڂ آؿَنِ ٳِ ڃْٜزظِ ڃخ ڃن ٫زي طْٜزو ڃْٜزش ٳ-

ًحهڀٴنِ هَْح ڃنيخ اٙ آؿَه حهلل ٳِ ڃْٜزظو ًهڀٲ ٿو هَْح ڃنيخ ٷخٿض9 ٳڀڄخ طٌٳِ أرٌ 

ٓڀڄش ٷڀض ڃن هَْ ڃن أرِ ٓڀڄش ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ػڂ ٫ِځ 

ٲ ٿِ هَْح ڃنيخ ٷخٿض9 ٳظًِؿض حهلل ٫ِ ًؿپ ٿِ ٳٸڀظيخ حٿڀيڂ آؿَنِ ٳِ ڃْٜزظِ ًحهڀ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي  - 

رن آلٶ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٛٴْش حرنض أرِ ٫زْي ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٌّٽ حٿنٔخء ٳٸخٽ9

 ح ٳٸڀض اًح طوَؽ أٷيحڃين ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳٌٍح٩ ٙ طِىڅ ٫ڀْو.ٗزَ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس  - 

٫ن ّلَْ رن حٿـِحٍ ٷخٽ ىهپ نخّ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أځ 

 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9ٓڀڄش ٳٸخٿٌح ّخ أځ حٿڄئڃنْن كيػْنخ ٫ن َٓ ٍ

ٻخڅ َٓه ٫ًٚنْظو ٌٓحء ػڂ نيڃض ٳٸڀض أٳْ٘ض َٓ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٷخٿض9 ٳڀڄخ ىهپ أهزَطو ٳٸخٽ9 أكٔنض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ڃ٨ٴَ رن ڃيٍٹ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ  - 

أىپ حٿزَٜس ٫ن ڃٔش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٻخنض ٫ڀِ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن أرِ ٓيپ ڃن 
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حٿنٴٔخء ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸ٬ي ر٬ي نٴخٓيخ أٍر٬ْن ٌّڃخ أً أٍر٬ْن 

 ٿْڀش ٷخٿض9 ًٻنخ ن٤ڀِ ٫ڀَ ًؿٌىنخ حٿٌٍّ ڃن حٿټڀٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ حٿَٷِ كيػنخ هْٜٲ ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن  أځ ٓڀڄش

 حٿٌىذ َّر٢ رو أً َّر٢ رو حٿڄٔٺ ٷخٽ9

 حؿ٬ڀْو ٳ٠ش ًٛٴَّو رِ٘ء ڃن ٫ُٴَحڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ حٿلٔن رن ٫زْي حهلل كيػنخ ىنْيس  - 

 أځ ٓڀڄش ٳٔؤٿظيخ ٫ن حٿْٜخځ ٳٸخٿض9 حٿوِح٫ِ ٫ن أڃو ٷخٿض9 ىهڀض ٫ڀَ

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَنِ أڅ أٌٛځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ أًٿيخ حٗػنْن -

 ًحٿـڄ٬ش ًحٿوڄْْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 حٿڄٸٔڂ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

 و ًٓڀڂ ٌّطَ روڄْ أً ٓز٪ ٙ ّٴٜپ رْنين رټٚځ ًٙ طٔڀْڂ.ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

أرْو ٫ن ُّنذ حرنش أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ رنِ أرِ ٓڀڄش ٳِ 

رظخٍٻظيڂ ٻٌح ًٙ ٻٌح أٳڀِ أؿَ اڅ  كـَُ ًٿْْ ٿيڂ ِٗء اٙ ڃخ أنٴٸض ٫ڀْيڂ ًٿٔض

 أنٴٸض ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حنٴٸِ ٫ڀْيڂ ٳبڅ ٿٺ أؿَح ڃخ أنٴٸض ٫ڀْيڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن حرن  - 

َ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٓخر٢ ٫ن كٴٜش حرنش ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٽ أرِ ًٳِ ڃٌٟ٪ آه

هؼْڂ ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ حڃَأس ٓؤٿظيخ ٫ن حٿَؿپ حٿٌُ ّؤطِ حڃَأطو 

 ڃـزْش ٳٔؤٿض أځ ٓڀڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 نٔخثټڂ كَع ٿټڂ ٳخطجٌح كَػټڂ أنَ ٗجظڂ ٛڄخڃخ ًحكيح.-

ِىَُ ٫ن ىني حرنش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿ - 

 حٿلَع ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓڀڂ ڃټغ ٷڀْٚ ًٻخنٌح ًَّڅ أڅ ًٿٺ ٻْڄخ ّنٴٌ -

 حٿنٔخء ٷزپ حٿَؿخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 

 ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش

ٿڂ أٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ر٬ي حٿ٬َٜ ٷ٢ اٙ ڃَس ًحكيس ؿخءه نخّ -

ر٬ي حٿ٨يَ ٳٰ٘ڀٌه ٳِ ِٗء ٳڀڂ ّٜپ ر٬ي حٿ٨يَ ْٗجخ كظَ ٛڀَ حٿ٬َٜ ٷخٿض9 ٳڀڄخ 

 ٛڀَ حٿ٬َٜ ىهپ رْظِ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن.
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پ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْ - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ُّنذ حرنش أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ ّٸِزڀيخ ًىٌ ٛخثڂ ًٻخنخ ّٰظٔٚڅ ٳِ انخء ًحكي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀټْش  - 

 خٽ9 ٷخٿض أځ ٓڀڄش9ٷ

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي ط٬ـْٚ ٿڀ٨يَ ڃنٺ ًأنظڂ أٗي ط٬ـْٚ ٿڀ٬َٜ -

 ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫خڃَ أهِ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ ػڂ ٌّٜځ ٌّڃو ٷخٽ  أڅ-

 ٳظَٹ أرٌ ىََّس ٳظْخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 حٿڄْٔذ ٫ن ٫خڃَ رن أرِ أڃْش أهِ أځ ٓڀڄش

 ًٿڂ ٌّٻَ أځ ٓڀڄش ڃؼڀو.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض هخٿيح ّليع كيػنخ ٫زي حهلل  - 

٫ن ٬ْٓي رن أرِ حٿلٔن ٫ن أڃو ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ٿ٬ڄخ9ٍ

 طٸظڀٺ حٿٴجش حٿزخٯْش. -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى  - 

٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٽ9 ٻنخ ٫ني ڃ٬خًّش ٳليع حرن  ٷخٽ9 ٓؤٿض

حٿِرَْ ٫ن ٫خث٘ش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀْيڄخ ٳؤٍٓپ ڃ٬خًّش اٿَ ٫خث٘ش 

ًأنخ ٳْيڂ ٳٔؤٿنخىخ ٳٸخٿض9 ٿڂ أٓڄ٬و ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټن كيػظنِ أځ ٓڀڄش 

څ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٨يَ ػڂ أطَ رِ٘ء ٳـ٬پ ٳٔؤٿظيخ ٳليػض أځ ٓڀڄش أ

ّٸٔڄو كظَ ك٠َص ٛٚس حٿ٬َٜ ٳٸخځ ٳٜڀَ حٿ٬َٜ ػڂ ٛڀَ ر٬يىخ ٍٻ٬ظْن ٳڀڄخ 

 ٛٚىخ ٷخٽ ىخطخڅ حٿَٻ٬ظخڅ ٻنض أٛڀْيڄخ ر٬ي حٿ٨يَ ٳٸخٿض أځ ٓڀڄش9

ؤهزَطو ًٿٸي كيػظيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫نيڄخ ٷخٽ ٳؤطْض ڃ٬خًّش ٳ-

رٌٿٺ ٳٸخٽ حرن حٿِرَْ أٿْْ ٷي ٛٚىڄخ ٙ أُحٽ أٛڀْيڄخ ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خًّش9 انٺ ٿڄوخٿٲ ٙ 

 طِحٽ طلذ حٿوٚٱ ڃخ رٸْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

َأس طٌٳِ ٫ن كڄْي رن نخٳ٪ ٷخٽ9 ٓڄ٬ض ُّنذ حرنش أرِ ٓڀڄش طليع ٫ن أڃيخ أڅ حڃ

ًُؿيخ ٳوخٳٌح ٫ڀَ ٫ْنيخ ٳؤطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظؤًنٌه ٳِ حٿټلپ ٳٸخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
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ٷي ٻخنض اكيحٻن طټٌڅ ٳِ رْظيخ ٳِ أكٚٓيخ أً ٳِ َٗ أكٚٓيخ ٳِ رْظيخ كٌٙ ٳبًح ڃَ -

 ٻڀذ ٍڃض رز٬َس ٳوَؿض ٳٚ أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح.

كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػٌرش حٿ٬نزَُ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٿڂ ّټن ٌّٜځ ڃن حٿٔنش ٗيَح طخڃخ ٬ّڀڂ اٙ ٬ٗزخڅ -

 ّٜپ رو ٍڃ٠خڅ.

ٺ رن أنْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃخٿ - 

٫ڄَ أً ٫ڄًَ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃن أٍحى أڅ ّنلَ ٳِ ىٚٽ ًُ حٿلـش ٳٚ ّؤهٌڅ ڃن ٬َٗه ًأ٧ٴخٍه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ڃلڄي كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً ٷخٽ كيػنخ  - 

٫ڄَ رن ڃٔڀڂ رن ٫ڄخٍ رن حٻْڄش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٷخٽ  ڃلڄي رن ٫ڄًَ كيػنخ

 ٓڄ٬ض أځ ٓڀڄش

 ٳٌٻَ حٿليّغ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن  - 

 نزيخڅ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ظـزن ڃنو.اًح ًؿي حٿڄټخطذ ڃخ ّئىُ ٳخك-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن ٓٴْنش  - 

 ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ك٠َ ؿ٬پ ّٸٌٽ9 حٿٜٚس حٿٜٚس ًڃخ ڃڀټض أّڄخنټڂ -

 ٳـ٬پ ّظټڀڂ ريخ ًڃخ ّټخى ّٴْٞ ريخ ٿٔخنو.

ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

٫زي ٍرو رن ٬ْٓي أهخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ9 حهظڀٲ 

أرٌ ىََّس ًحرن ٫زخّ ٳِ حٿڄظٌٳِ ٫نيخ ًُؿيخ اًح ٬ًٟض كڄڀيخ ٳٸخٽ أرٌ ىََّس طًِؽ 

ٓڀڄش ٳٸخٿض9 طٌٳِ ًُؽ ٓز٬ْش رنض ًٷخٽ حرن ٫زخّ أر٬ي حٕؿڀْن ٷخٽ ٳز٬ؼٌح اٿَ أځ 

حٿلَع ٳٌٿيص ر٬ي ًٳخطو روڄْ ٫َ٘س ٿْڀش ٳو٤زيخ ٍؿٚڅ ٷخٽ ٳل٤ض رنٴٔيخ اٿَ 

أكيىڄخ ٳڀڄخ هٌ٘ح أڅ طٴظخص رنٴٔيخ اٿَ أكيىڄخ ٷخٿٌح انٺ ٿڂ طلڀْن ٳخن٤ڀٸض اٿَ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٷي كڀڀض ٳخنټلِ ڃن ٗجض.-

ِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

ڃًَٔٵ ٷخٽ ىهپ ٫زي حٿَكڄن ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٸخٿض9 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ9
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اڅ ڃن أٛلخرِ ٿڄن ٙ َّحنِ ر٬ي أڅ أڃٌص أريح ٷخٽ ٳوَؽ ٫زي حٿَكڄن ڃن ٫نيىخ -

ٳٸخځ ٫ڄَ كظَ أطخىخ ٳيهپ  ڃ٫ٌٌٍح كظَ ىهپ ٫ڀَ ٫ڄَ ٳٸخٽ ٿو9 حٓڄ٪ ڃخ طٸٌٽ أڃٺ

 ٫ڀْيخ ٳٔؤٿيخ ػڂ ٷخٽ9 أن٘يٹ رخهلل أڃنيڂ أنخ ٳٸخٿض9 ٙ ًٿن أرَة ر٬يٹ أكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنخ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد أنو  - 

ڃيخ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٫زْيس رن ٫زي حهلل رن ُڃ٬ش أڅ أڃو ُّنذ حرنش أرِ ٓڀڄش أهزَطو أڅ أ

أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض طٸٌٽ9 أرَ ٓخثَ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّيهڀن ٫ڀْين أكيح رظڀٺ حٿَٟخ٫ش ًٷڀن ٿ٬خث٘ش

ًحهلل ڃخ نٍَ ىٌح اٙ ٍهٜش أٍهٜيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٔخٿڂ هخٛش ٳڄخ -

 خ.ىٌ ريحهپ ٫ڀْنخ أكي ريٌه حٿَٟخ٫ش ًٙ ٍحثْن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس أڅ أرخ ٫ْخٝ كيع أڅ  - 

 ڃًَحڅ ر٬غ اٿَ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍٓپ اٿْيخ ڃٌٙىخ ٳٸخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ٳٌْٜځ ًٙ ّٴ٤َ ٷخٽ ٳَؿ٪ اٿْو ٳؤهزَه -

ٳز٬غ اٿْيخ ڃٌٙىخ أً ٯٚڃيخ ًٻٌحڅ ٳٸخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٷخٽ ٳز٬غ اٿَ ٫خث٘ش

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ڃن ؿڄخ٩ ٯَْ كڀڂ ٳٌْٜځ ًٙ ّٴ٤َ ٳٸخٽ ٿو حثض أرخ ىََّس 

 ٳؤهزَه ٳخن٤ڀٶ اٿَ أرِ ىََّس ٳؤهزَه ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ًن ٫خث٘ش ٳٸخٽ9 ىڄخ أ٫ڀڂ.

كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي ٍرو ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ - 

أرِ ٫ْخٝ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ر٬ؼو اٿَ أځ ٓڀڄش 

َِ ٳؤهزَنِ أنيخ ٷخٿض9  ٫ًخث٘ش ٷخٽ ٳڀٸْض ٯٚڃيخ نخٳ٬خ ٳؤٍٓڀظو اٿْيخ ٳٔؤٿيخ ٷخٽ ٳَؿ٪ اٿ

ػڂ ر٬ؼنِ اٿَ  أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ًّٜزق ٛخثڄخ ٷخٽ-

َِ ٳؤهزَنِ أنيخ ٷخٿض9 أڅ نزِ حهلل  ٫خث٘ش ٳڀٸْض ٯٚڃيخ ًٻٌحڅ ٳؤٍٓڀظو اٿْيخ ٳَؿ٪ اٿ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ڃن ؿڄخ٩ ٯَْ حكظٚځ ػڂ ّٜزق ٛخثڄخ ٷخٽ ٳؤطْض 

ڃًَحڅ ٳؤهزَطو ٳٸخٽ9 أٷٔڄض ٫ڀْٺ ٿظؤطْن أرخ ىََّس ٳڀظوزَنو رو ٳؤطْظو ٳؤهزَطو ٳٸخٽ9 ىن 

 ٫ڀڂ.أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي ٍرو ٫ن أرِ  - 

٫ْخٝ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ر٬ؼو اٿَ أځ ٓڀڄش 

 ٫ًخث٘ش

ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ػڂ ٿٸِ ٯٚځ ٫خث٘ش ًٻٌحڅ أرخ ٫ڄًَ ًٷخٽ ٿٸْض نخٳ٬خ ٯٚځ أځ -

 ٓڀڄش.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن أرِ كيػنخ ٫ - 

 رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ًخث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أنو ٻخڅ ّيٍٻو حٿٴـَ ًىٌ ؿنذ ڃن أىڀو ػڂ ّٰظٔپ ًٌّٜځ.-

ن ٗيخد ٫ن أرِ رټَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٛخٿق كيػنخ حر - 
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 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن ٫خث٘ش أهزَطو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ٳِ ٍڃ٠خڅ ڃن أىڀو ػڂ ّٰظٔپ -

 ًٌّٜځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ  - 

رْو أنو ٓڄ٪ أرخ ىََّس ّٸٌٽ ڃن أٛزق رټَ حرن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن أ

ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ ٳٚ ٌّٜځ ٳخن٤ڀٶ أرٌ رټَ ًأرٌه ٫زي حٿَكڄن كظَ ىهٚ ٫ڀَ أځ 

 ٓڀڄش ٫ًخث٘ش ٳټڀظخىڄخ ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ ػڂ ٌّٜځ ٳخن٤ڀٶ أرٌ -

ڂ ٷخٽ ٫ِڃض ٫ڀْټڄخ ٿڄخ حن٤ڀٸظڄخ اٿَ أرِ رټَ ًأرٌه ٫زي حٿَكڄن ٳؤطْخ ڃًَحڅ ٳليػخه ػ

ىََّس ٳليػظڄخه ٳخن٤ڀٸخ اٿَ أرِ ىََّس ٳؤهزَحه ٷخٽ ىڄخ ٷخٿظخه ٿټڄخ ٳٸخٙ ن٬ڂ ٷخٽ ىڄخ أ٫ڀڂ 

 أنڄخ أنزؤنْو حٿٴ٠پ رن ٫زخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن أرِ رټَ  - 

 ن أځ ٓڀڄش أهزَطورن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٫

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ػڂ ٌّٜځ ٌّڃو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ  - 

رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ أرخ ىََّس ّٸٌٽ ڃن أٛزق 

 رټَ ًأرٌه ٫زي حٿَكڄن كظَ ىهٚ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٫ًخث٘ش ؿنزخ ٳٚ ٌّٜځ ٳخن٤ڀٶ أرٌ

ٳټڀظڄخىڄخ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜزق ؿنزخ ڃن ٯَْ حكظٚځ ػڂ -

ٌّٜځ ٳخن٤ڀٶ أرٌ رټَ ًأرٌه ٫زي حٿَكڄن ٳؤطْخ ڃًَحڅ ٳليػخه ػڂ ٷخٽ ٫ِڃض ٫ڀْټڄخ ٿڄخ 

َّس ٳؤهزَحه ٷخٽ ىڄخ ٷخٿظخه ٿټڄخ ٳٸخٙ حن٤ڀٸظڄخ اٿَ أرِ ىََّس ٳليػظڄخه ٳخن٤ڀٸخ اٿَ أرِ ىَ

 ن٬ڂ ٷخٽ ىڄخ أ٫ڀڂ انڄخ أنزؤنْو حٿٴ٠پ رن ٫زخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ػخرض ٷخٽ كيػنِ  - 

حرن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش رڄنَ ٫ن أرْو أڅ أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ًٓڀڂ9 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

اًح أٛخد أكيٻڂ ڃْٜزش ٳڀْٸپ انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ ٫نيٹ حكظٔزض ڃْٜزظِ ًآؿَنِ -

ٳْيخ ًأريٿنِ ڃخ ىٌ هَْ ڃنيخ ٳڀڄخ حكظ٠َ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ9 حٿڀيڂ حهڀٴنِ ٳِ أىڀِ روَْ ٳڀڄخ 

ٷزٞ ٷڀض انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ حٿڀيڂ ٫نيٹ أكظٔذ ڃْٜزظِ ٳآؿَنِ ٳْيخ ٷخٿض9 

ٌٽ ًأريٿنِ هَْح ڃنيخ ٳٸڀض9 ًڃن هَْ ڃن أرِ ٓڀڄش ٳڄخ ُٿض كظَ ٷڀظيخ ًأٍىص أڅ أٷ

ٳڀڄخ حنٸ٠ض ٫يطيخ ه٤زيخ أرٌ رټَ ٳَىطو ػڂ ه٤زيخ ٫ڄَ ٳَىطو ٳز٬غ اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ڃَكزخ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرٌَٓٿو أهزَ 

ٯٍَْ ًأنِ ڃٜزْش ًأنو ٿْْ أكي ڃن أًٿْخثِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِ حڃَأس 

ٗخىيح ٳز٬غ اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ٷٌٿٺ أنِ ڃٜزْش ٳبڅ حهلل ْٓټٴْٺ 
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ٛزْخنٺ ًأڃخ ٷٌٿٺ أنِ ٯٍَْ ٳٔؤى٫ٌ حهلل أڅ ٌّىذ ٯَْطٺ ًأڃخ حًٕٿْخء ٳڀْْ أكي ڃنيڂ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٗخىي ًٙ ٯخثذ اٙ َْٟٓخنِ ٷڀض ّخ ٫ڄَ ٷڂ ٳًِؽ ٌٍٓٽ حهلل 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ أنِ ٙ أنٸٜٺ ْٗجخ ڃڄخ أ٤٫ْض أهظٺ ٳٚنش ٍكْْن 

ًؿَطْن ًًٓخىس ڃن أىځ كٌ٘ىخ ٿْٲ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطْيخ ٳبًح 

ؿخء أهٌص ُّنذ ٳ٬ٌٟظيخ ٳِ كـَىخ ٿظ٬َٟيخ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

كْْخ ٻَّڄخ ّٔظلِ ٳَؿ٪ ٳٴ٬ڀض ًٿٺ ڃَحٍح ٳٴ٤ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٿڄخ طٜن٪ ٳؤٷزپ ًحص 

ٌّځ ًؿخء ٫ڄخٍ ًٻخڅ أهخىخ ٕڃيخ ٳيهپ ٫ڀْيخ ٳخنظ٤٘يخ ڃن كـَىخ ًٷخٽ ى٫ِ ىٌه 

حٿڄٸزٌكش حٿڄ٘ٸٌكش حٿظِ آًّض ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًؿخء ٌٍٓٽ حهلل 

ّٸڀذ رَٜه ٳِ حٿزْض ًّٸٌٽ9 أّن ُنخد ڃخ ٳ٬ڀض ُنخد  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ٳـ٬پ

 ٷخٿض9 ؿخء ٫ڄخٍ ٳٌىذ ريخ ٷخٽ ٳزنَ رؤىڀو ػڂ ٷخٽ اڅ ٗجض أڅ أٓز٪ ٿٺ ٓز٬ض ٿڀنٔخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٓڀڄش ڃَٓپ. ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ًٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس رن ٫ڄَ رن أرِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ  - 

حرنش أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿِ ڃن أؿَ ٳِ رنِ أرِ ٓڀڄش أڅ 

َِ ٷخٽ9  أنٴٶ ٫ڀْيڂ ًٿٔض رظخٍٻظيڂ ىټٌح ًىټٌح انڄخ ىڂ رن

 ڂ.ن٬ڂ ٿٺ ٳْيڂ أؿَ ڃخ أنٴٸض ٫ڀْي-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٷخٽ  - 

كيػنِ ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ًىٌ ٓخىڂ حٿٌؿو ٷخٿض9 ٳلٔزض ًٿٺ ڃن ًؿ٪ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍحٹ ٓخىڂ حٿٌؿو أٳڄن 

 ًؿ٪ ٳٸخٽ9

 خنَْ حٿٔز٬ش حٿظِ أطْنخ ريخ أڃْ أڃْٔنخ ًٿڂ ننٴٸيخ نْٔظيخ ٳِ هٜڂ حٿٴَحٕ.ٙ ٿټن حٿين-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫ڄخٍ حٿيىنِ ٫ن حڃَأس  - 

 ڃنيڂ أنيخ ٓؤٿض أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزٌْ ٳٸخٿض9 ٻپ ڃٔټَ كَحځ

 رخء ًحٿلنظڂ.نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄِٳض ٫ًن حٿي-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ًحٛپ ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن حٿٴ٠پ  - 

ًِّّي رن ىًَڅ أهزَنخ حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ ڃلڄي رن ٫ڀِ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿلؾ ؿيخى ٻپ ٬ْٟٲ.-

ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أڅ ٓڀْڄخڅ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن - 

ّٔخٍ أهزَه أڅ أرخ ٓڀڄش أهزَه أنو حؿظڄ٪ ىٌ ًحرن ٫زخّ ٫ني أرِ ىََّس ٳز٬ؼٌح ٻَّزخ 

ڃٌٿَ حرن ٫زخّ اٿَ أځ ٓڀڄش ّٔؤٿيخ ٳٌٻَص أځ ٓڀڄش أڅ ٓز٬ْش حٕٓڀڄْش طٌٳِ ٫نيخ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂًُؿيخ ٳنٴٔض ر٬يه رڀْخٽ ٳٌٻَص ٓز٬ْش ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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 ٳؤڃَىخ أڅ طظًِؽ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي حهلل  - 

رن ٍحٳ٪ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٷخٽ كيػظنخ أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ9

 اًح ك٠َص حٿٜٚس ًك٠َ حٿ٬٘خء ٳخريإًح رخٿ٬٘خء.-

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٫ن أٌّد رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫زي ح - 

٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ 

 حهلل انِ حڃَأس أٗي ٟٴَ ٍأِٓ أٳخنٸ٠و ٫ني حٿٰٔپ ڃن حٿـنخرش ٳٸخٽ9

 انڄخ ّټٴْٺ ػٚع كٴنخص طٜزْنيخ ٫ڀَ ٍأٓٺ.-

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٍُٕٵ رن ٷْْ ٫ن كيػنخ ٫ز - 

ًٻٌحڅ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َٜ ػڂ ىهپ رْظِ 

 ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀْض ٛٚس ٿڂ طټن طٜڀْيخ ٳٸخٽ9

َِ ڃخٽ ٳٰ٘ڀنِ ٫ن حٿَٻ٬ظْن ٻنض أٍٻ٬يڄخ ر٬ي- حٿ٨يَ ٳٜڀْظيڄخ حٓڅ ٳٸڀض9 ّخ  ٷيځ ٫ڀ

 ٌٍٓٽ حهلل أٳنٸ٠ْيڄخ اًح ٳخطظخ ٷخٽ9 ٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٻ٬ذ ٛخكذ حٿلََّ ٷخٽ  - 

كيػنِ ٗيَ رن كٌٗذ ٷخٽ ٷڀض ٕځ ٓڀڄش ّخ أځ حٿڄئڃنْن ڃخ ٻخڅ أٻؼَ ى٫خء ٌٍٓٽ حهلل 

 يٹ ٷخٿض9 ٻخڅ أٻؼَ ى٫خثوٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ٫ن

ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ ٷخٿض9 ٳٸڀض ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٻؼَ ى٫خءٹ ّخ -

ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀزِ ٫ڀَ ىّنٺ ٷخٽ9 ّخ أځ ٓڀڄش ڃخ ڃن آىڃِ اٙ ًٷڀزو رْن أٛز٬ْن ڃن 

٬ذ ٳٸخٽ أٛخر٪ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ ٗخء أٷخځ ًڃخ ٗخء أُح٭ ٷخٽ ٫زي حهلل ٓؤٿض أرِ ٫ن أرِ ٻ

 ػٸش ًحٓڄو ٫زي ٍرو حرن ٫زْي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن حٿلْٔن ٫ن أڃو ٫ن أځ ٓڀڄش  - 

 ٷخٿض9 ڃخ نْٔظو ٌّځ حٿونيٵ ًٷي حٯزَ ٛيٍه ًىٌ ٬ّخ٣ْيڂ حٿڀزن ًّٸٌٽ9

ٷخٽ9  حٿڀيڂ اڅ حٿوَْ هَْ حٓهَس ٳخٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًحٿڄيخؿَس ٷخٽ ٳؤٷزپ ٫ڄخٍ ٳڀڄخ ٍآه-

ًّلٺ حرن ٓڄْش طٸظڀٺ حٿٴجش حٿزخٯْش ٷخٽ ٳليػظو ڃلڄيح ٳٸخٽ ٫ن أڃو9 أڃخ أنيخ ٷي ٻخنض طڀؾ 

 ٫ڀَ أځ حٿڄئڃنْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 

 رن ّٔخٍ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ رخٿنٔخء ٷخٽ9

 ْن ٗزَح ٷڀض9 اًح ّنټ٘ٲ ٫نين ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 ٳٌٍح٩ ٙ ِّىڅ ٫ڀْو.َّه-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أنزؤنخ ٤٫خء ٫ن أځ ٓڀڄش  - 

ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ؿ٬ڀض ٬ٗخثَ ڃن ًىذ ٳِ ٍٷزظيخ ٳيهپ حٿنزِ 

 ٙ طن٨َ اٿَ ُّنظيخ ٳٸخٽ9ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫َٝ ٫نيخ ٳٸڀض أ
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٫ن ُّنظٺ أ٫َٝ ٷخٽ ٫ُڄٌح أنو ٷخٽ9 ڃخ َٟ أكيحٻن ٿٌ ؿ٬ڀض هَٛخ ڃن ًٍٵ ػڂ -

 ؿ٬ڀظو ر٫ِٴَحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ّلَْ رن ٫زي حهلل  - 

حهلل ٫ڀْو  رن ڃلڄي رن ْٛٴِ أڅ ٫ټَڃش أهزَه أڅ أځ ٓڀڄش أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

ًٓڀڂ كڀٲ أڅ ٙ ّيهپ ٫ڀَ ر٬ٞ أىڀو ٗيَح ٳڀڄخ ڃ٠َ ط٬ٔش ٫ًًَ٘څ ٌّڃخ ٯٌح 

 ٫ڀْيڂ أً ٍحف ٳٸْپ ٿو كڀٴض ّخ نزِ حهلل ٙ طيهپ ٫ڀْين ٗيَح ٳٸخٽ9

 اڅ حٿ٘يَ ط٬ٔش ٫ًًَ٘څ ٌّڃخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيع  - 

 ٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂٓٴْنش ڃ

أنو ٻخڅ ٫خڃش ًْٛش نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ڃٌطو حٿٜٚس حٿٜٚس ًڃخ ڃڀټض -

 أّڄخنټڂ كظَ ؿ٬پ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڀـڀـيخ ٳِ ٛيٍه ًڃخ ّٴْٞ ريخ ٿٔخنو.

ڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ك - 

 حٿلٔن ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ٍد حٯٴَ ًحٍكڂ ًحىينِ حٿٔزْپ حٕٷٌځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄخٍس ٫ن  - 

حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷخٿض9 ٻنض حڃَأس  ڃلڄي رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٷخٽ كيػظنِ أځ ًٿي ٙرن ٫زي

ٿِ ًّپ ٣ٌّپ ًٻنض آطِ حٿڄٔـي ًٻنض أٓلزو ٳٔؤٿض أځ ٓڀڄش ٳٸڀض9 انِ حڃَأس ًّڀِ 

٣ٌّپ ًانِ آطِ حٿڄٔـي ًانِ أٓلزو ٫ڀَ حٿڄټخڅ حٿٸٌٍ ػڂ أٓلزو ٫ڀَ حٿڄټخڅ حٿ٤ْذ 

 ٳٸخٿض أځ ٓڀڄش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃَص ٫ڀَ حٿڄټخڅ حٿ٤ْذ ٳبڅ ًٿٺ ٣يٌٍ. اًح ڃَص ٫ڀَ حٿڄټخڅ حٿٸٌٍ ػڂ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُڃ٬ش رن ٛخٿق ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن ٗيخد  - 

ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن ًىذ رن ُڃ٬ش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ أرخ رټَ هَؽ طخؿَح اٿَ رٍَٜ 

خڅ ًڃ٬و ن٬ْڄخڅ ًٌّٓز٢ رن كَڃڀش ًٻٚىڄخ ريٍُ ًٻخڅ ٌّٓز٢ ٫ڀَ حٿِحى ٳـخءه ن٬ْڄ

ٳٸخٽ أ٬٣ڄنِ ٳٸخٽ ٙ كظَ ّؤطِ أرٌ رټَ ًٻخڅ ن٬ْڄخڅ ٍؿٚ ڃ٠لخٻخ ڃِحكخ ٳٸخٽ 

ٕٯ٨ْنٺ ٳٌىذ اٿَ أنخّ ؿڀزٌح ٧يَح ٳٸخٽ حرظخ٫ٌح ڃنِ ٯٚڃخ ٫َرْخ ٳخٍىخ ًىٌ ًً 

َِ ٯٚڃِ ٳٸخٿٌح رپ  ٿٔخڅ ًٿ٬ڀو ّٸٌٽ أنخ كَ ٳبڅ ٻنظڂ طخٍٻْو ٿٌٿٺ ٳي٫ٌنِ ٙ طٴٔيًح ٫ڀ

ؤٷزپ ريخ ٌّٔٷيخ ًأٷزپ رخٿٸٌځ كظَ ٫ٸڀيخ ػڂ ٷخٽ ٿڀٸٌځ ىًنټڂ نزظخ٫و ڃنٺ ر٬َ٘ ٷٚثٚ ٳ

ىٌ ىٌح ٳـخء حٿٸٌځ ٳٸخٿٌح ٷي حٗظَّنخٹ ٷخٽ ٌّٓز٢ ىٌ ٻخًد أنخ ٍؿپ كَ ٳٸخٿٌح ٷي أهزَنخ 

هزَٹ ٣ًَكٌح حٿلزپ ٳِ ٍٷزظو ٳٌىزٌح رو ٳـخء أرٌ رټَ ٳؤهزَ ٳٌىذ ىٌ ًأٛلخد ٿو 

 ٳَىًح حٿٸٚثٚ ًأهًٌه

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو كٌٙ. ٳ٠لٺ ڃنيخ حٿنزِ ٛڀَ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أهزَنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػظنِ  - 
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ىني حرنش حٿلَع حٿٸَْٗش أڅ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطيخ أڅ حٿنٔخء 

 ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ڄن ًػزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًػزض ڃن ٛڀَ اًح ٓڀڂ ڃن حٿٜٚس حٿڄټظٌرش ٷ-

 ڃن حٿَؿخٽ ڃخ ٗخء حهلل ٳبًح ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ حٿَؿخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًكَڃَ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن ٛخكذ ٿو ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ّټٌڅ حهظٚٱ ٫ني ڃٌص هڀْٴش ٳْوَؽ ٍؿپ ڃن حٿڄيّنش ىخٍد اٿَ ڃټش ٳْؤطْو نخّ ڃن -

أىپ ڃټش ٳْوَؿٌنو ًىٌ ٻخٍه ٳْزخ٬ٌّنو رْن حٿَٻن ًحٿڄٸخځ ٳْز٬غ اٿْيڂ ؿْٖ ڃن حٿ٘خځ 

ٳْؤٲ ريڂ رخٿزْيحء ٳبًح ٍأٍ حٿنخّ ًٿٺ أطظو أريحٽ حٿ٘خځ ٫ًٜخثذ حٿ٬َحٵ ٳْزخ٬ٌّنو ػڂ 

ّن٘ئ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ أهٌحٿو ٻڀذ ٳْز٬غ اٿْو حٿڄټِ ر٬ؼخ ٳ٨ْيًَڅ ٫ڀْيڂ ًًٿٺ ر٬غ 

ٻڀذ ًحٿوْزش ٿڄن ٿڂ ّ٘يي ٯنْڄش ٻڀذ ٳْٸٔڂ حٿڄخٽ ٬ًّڄپ ٳِ حٿنخّ ٓنش نزْيڂ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّڀٸِ حٗٓٚځ رـَحنو اٿَ حٍٕٝ ّڄټغ طٔ٪ ٓنْن ٷخٽ كَڃَ أً ٓز٪.

نخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

حٿلٔن ٫ن أڃو ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظْٸ٦ ڃن ڃنخڃو ًىٌ 

 ّٔظَؿ٪ ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل

ڃخ ٗؤنٺ ٷخٽ9 ٣خثٴش ڃن أڃظِ ّؤٲ ريڂ ػڂ ّز٬ؼٌڅ اٿَ ٍؿپ ٳْؤطِ ڃټش ٳْڄن٬و حهلل -

ًڃٜخىٍىڂ ٗظَ ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّټٌڅ  ڃنيڂ ًّؤٲ ريڂ ڃ٫َٜيڂ ًحكي

 ڃ٫َٜيڂ ًحكي ًڃٜخىٍىڂ ٗظَ ٷخٽ9 اڅ ڃنيڂ ڃن ّټَه ٳْـِء ڃټَىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿلٔن ٫ن أڃو  - 

 ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڀِ ٫ن أرْو كيػ - 

٫ن أرِ ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷڀض ٕځ ٓڀڄش أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٿض9 ٙ ٷڀض9 ٳبڅ ٫خث٘ش طوزَ حٿنخّ

ٷخٿض9 ٷڀض ٿ٬ڀو اڅ ٻخڅ ٙ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ-

 ّظڄخٿٺ ٫نيخ كزخ أڃخ أنخ ٳٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ كيػنخ كٌْس ًحرن ٿي٬ْش ٷخٙ ٓڄ٬نخ  - 

ِّّي رن كزْذ ّٸٌٽ كيػنِ أرٌ ٫ڄَحڅ ٷخٽ ٷخٿض ٿِ أځ ٓڀڄش9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃنټڂ ٳڀْيپ ٳِ كـو أً ٳِ كـظو ٗٺ أرٌ ٫زي حٿَكڄن.ّخ آٽ ڃلڄي ڃن كؾ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٷخٽ ىهپ  - 

٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٸخٽ9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن انِ أهَ٘ أڅ أٻٌڅ ٷي ىڀټض 
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ٳٸخٿض9 أنٴٶ ّخ رنِ ٳبنِ انِ ڃن أٻؼَ ٷَّٖ ڃخٙ ر٬ض أٍٟخ ٿِ رؤٍر٬ْن أٿٲ ىّنخٍ 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اڅ ڃن أٛلخرِ ڃن ٙ َّحنِ ر٬ي أڅ أٳخٍٷو ٳؤطْض ٫ڄَ ٳؤهزَطو ٳؤطخىخ ٳٸخٽ9 رخهلل أنخ -

 ڃنيڂ ٷخٿض9 حٿڀيڂ ٙ ًٿن أرَة أكيح ر٬يٹ.

حٿڄئڃن رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ طڄْڀش ّلَْ رن ًحٟق ٷخٽ أهزَنِ ٫زي - 

 هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أڃو ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 ٿڂ ّټن ػٌد أكذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷڄْٚ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ٌڅ ٫ن ٫زي حهلل  - 

ٲ نٔؤٽ أكيح ًٳْنخ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬غ رن ٗيحى ٷخٽ ٷخٽ ڃًَحڅ ٻْ

 اٿَ أځ ٓڀڄش ٳؤهزَطو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ حٿٜٚس ٳن٘ڀض ٿو ٻظٴخ ڃن ٷيٍ ٳؤٻڀيخ ػڂ -

 هَؽ ٳٜڀَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض  - 

ػنِ حرن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش رڄنَ ٫ن أرْو ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حٿزنخنِ ٷخٽ كي

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن أٛخرظو ڃْٜزش ٳڀْٸپ انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ حٿڀيڂ ٫نيٹ أكظٔذ ڃْٜزظِ ٳآؿَنِ -

ٳْيخ ًأريٿنِ ريخ هَْح ڃنيخ ٳڀڄخ ڃخص أرٌ ٓڀڄش ٷڀظيخ ٳـ٬ڀض ٻڀڄخ رڀٰض ًأريٿنِ ريخ هَْح 

ٷڀض ٳِ نٴِٔ ًڃن هَْ ڃن أرِ ٓڀڄش ػڂ ٷڀظيخ ٳڀڄخ حنٸ٠ض ٫يطيخ ر٬غ اٿْيخ أرِ ڃنيخ 

رټَ ّو٤زيخ ٳڀڂ طًِؿو ٳز٬غ اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄَ رن حٿو٤خد 

ّو٤زيخ ٫ڀْو ٳٸخٿض9 أهزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِ حڃَأس ٯٍَْ ًأنِ حڃَأس 

ح ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ٿو ًٿٺ ڃٜزْش ًٿْْ أكي ڃن أًٿْخثِ ٗخىي

ٳٸخٽ9 حٍؿ٪ اٿْيخ ٳٸپ ٿيخ أڃخ ٷٌٿٺ أنِ حڃَأس ٯٍَْ ٳخى٫ٌ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٌْىذ ٯَْطٺ 

ًأڃخ ٷٌٿٺ أنِ حڃَأس ڃٜزْش ٳٔظټٴْن ٛزْخنٺ ًأڃخ ٷٌٿٺ أنو ٿْْ أكي ڃن أًٿْخثٺ ٗخىيح 

 ٳڀْْ أكي ڃن أًٿْخثٺ ٗخىي ًٙ ٯخثذ ّټَه ًٿٺ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن كي - 

٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٓخر٢ ٫ن كٴٜش رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٿڄخ 

ٷيځ حٿڄيخؿًَڅ حٿڄيّنش ٫ڀَ حٕنٜخٍ طًِؿٌح ڃن نٔخثيڂ ًٻخڅ حٿڄيخؿًَڅ ّـزٌڅ 

ڃن حٿڄيخؿَّن حڃَأطو ٫ڀَ ًٿٺ ٳؤرض ٫ڀْو كظَ  ًٻخنض حٕنٜخٍ ٙ طـزِ ٳؤٍحى ٍؿپ

 طٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ٳؤطظو ٳخٓظلْض أڅ طٔؤٿو ٳٔؤٿظو أځ ٓڀڄش ٳنِٿض نٔخإٻڂ كَع ٿټڂ ٳخطٌح كَػټڂ أنَ ٗجظڂ -

 ًٷخٽ ٙ اٙ ٳِ ٛڄخځ ًحكي ًٷخٽ ًٻْ٪ حرن ٓخر٢ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ.

ٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ًحرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ً - 
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٫ن أرْو ٫ن ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش ٫ن أڃيخ ٷخٿض9 ٷخٽ ڃونغ ٕهْيخ ٫زي حهلل رن أرِ أڃْش 

أڅ ٳظق حهلل ٫ڀْټڂ حٿ٤خثٲ ٯيحىٿڀظٺ ٫ڀَ رنض ٯْٚڅ ٳخنيخ طٸزپ رؤٍر٪ ًطيرَ رؼڄخڅ ٳٔڄ٬و 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ن رٌْطټڂ ٳٚ ّيهڀٌح ٫ڀْټڂ.حهَؿٌح ىئٙء ڃ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن  - 

ڃٌَٓ رن أرِ ٫خث٘ش ٫ن ڃٌٿَ ٕځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳِ كيّؼو ٫ڄن 

 ٓڄ٪ أځ ٓڀڄش طليع أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ىرَ حٿٴـَ اًح ٛڀ9َ

 يڂ انِ أٓخٿٺ ٫ڀڄخ نخٳ٬خ ٫ًڄٚ ڃظٸزٚ ًٍُٷخ ٣ْزخ.حٿڀ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃٌَٓ رن أرِ ٫خث٘ش  - 

 ٫ن ڃٌٿَ ٕځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ اًح ٛڀَ حٿٜزق كْن ّٔڀڂ ٳٌٻَه.-

كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن أرِ ٌّنْ حٿزخىڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ڃيخؿَح حٿڄټِ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ًِّٰ ؿزٖ حٿزْض كظَ اًح ٻخنٌح رزْيحء ڃن حٍٕٝ هٔٲ ريڂ ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

 أٍأّض حٿڄټَه ڃنيڂ ٷخٽ ّز٬غ ٫ڀَ نْظو.

ػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 رْنخ أنخ ڃ٤٠ـ٬ش ڃ٪ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿوڄْڀش اً ك٠ض ٳخنٔڀڀض ٳؤهٌص ػْخد ك٠ْظِ ٳٸخٽ 

 ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٳخ٤ٟـ٬ض ڃ٬و ٳِ حٿوڄْڀش ًٻخنض ىِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  أنٴٔض ٷڀض ن٬ڂ ٳي٫خنِ-

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔٚڅ ڃن حٗنخء حٿٌحكي ڃن حٿـنخرش ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ّٸِزڀيخ ًىٌ ٛخثڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخه ىيرش ٷخٽ كيػنخ حرخڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٫ن 

 .ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ رخٓنخى ىٌح حٿليّغ ًڃ٬نخه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح هَؽ ڃن رْظو ٷخٽ9

رخٓڄٺ ٍرِ انِ أ٫ًٌ أرِ رټَ أڅ أُٽ أً أٟپ أً أ٧ڀڂ أً ُأ٧ڀڂ أً أؿيپ أً ّـيپ -

.َِ  ٫ڀ

نخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄخٍ حٿيىنِ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٷٌحثڂ حٿڄنزَ ًٍحطذ ٳِ حٿـنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حرن هْؼڂ ٫ن حرن ٓخر٢  - 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ن كٴٜش رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل
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 ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ نٔخإٻڂ كَع ٿټڂ ٳخثظٌح كَػټڂ أنَ ٗجظڂ ٷخٽ ٛڄخڃخ ًحكيح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ رټَْ ٫ن أرِ رټَ  - 

رن حٿڄنټيٍ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ڀڂ ٷخٿض٫9ڀْو ًٓ

 ٷَزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٛخثڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ رټَْ ٫ن أرِ  - 

 رټَ رن حٿڄنټيٍ ٫ن أرِ ٓڀڄش

 ٳٌٻَ ڃؼڀو ربٓنخىه.-

٬زش ٫ًزي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٗ - 

حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ڃخ ڃخص ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كظَ ٻخڅ أٻؼَ ٛٚطو ٷخ٫يح اٙ حٿڄټظٌرش ًٻخڅ أكذ حٿ٬ڄپ اٿْو ڃخىحًځ حٿ٬زي ٫ڀْو ًاڅ -

 ٻخڅ َّْٔح.

ٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٫ٌحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓ - 

ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٗيحى ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ىََّس ّٸٌٽ حٿٌٌٟء ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ 

ٳٌٻَص ًٿٺ أً ًٻَ ًٿٺ ٿڄًَحڅ ٳٸخٽ ڃخ أىٍُ ڃن نٔؤٽ ٻْٲ ًٳْنخ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬ؼنِ اٿَ أځ ٓڀڄش ٳليػظنِ

ٜٚس ٳظنخًٽ ٫َٷخ ٳنيْ ٨٫ڄخ ػڂ ٛڀَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ حٿ-

 ًٿڂ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ  - 

 ٫ن ٓٴْنش ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش

َِ أڅ أهيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٫خٕ.-  ٷخٽ9 أ٫ظٸظنِ أځ ٓڀڄش ًحٗظ٣َض ٫ڀ

نخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُحثيس ٫ن ٫ڄخٍ رن أرِ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 حٿزـڀِ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

 أنيخ ٻخنض طٰظٔپ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿـنخرش ڃن انخء ًحكي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٚځ رن أرِ ڃ٤ْ٪ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ٷخٽ9

ڀَ أځ ٓڀڄش ٳؤهَؿض اٿْنخ ٬َٗح ڃن ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀض ٫-

 ڃو٠ٌرخ رخٿلنخء ًحٿټظڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن  - 

ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أنيخ ٷيڃض ًىِ ڃ٠َّش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9
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٣ٌٳِ ڃن ًٍحء حٿنخّ ًأنض ٍحٻزش ٷخٿض9 ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ -

٫ني حٿټ٬زش ّٸَأ رخٿ٤ٌٍ ٷخٽ أرِ ًٷَأطو ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ٷخٿض9 ٳ٤ٴض ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْنجٌ ّٜڀِ رـنذ حٿزْض ًىٌ ّٸَأ رخٿ٤ٌٍ ًٻظخد ڃ٤ٌٍٔ.

٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص - 

ٷْْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أنو ٷخٽ ٓجپ ٫زي حهلل رن ٫زخّ ًأرٌ ىََّس ٫ن 

حٿڄظٌٳَ ٫نيخ ًُؿيخ ٳٸخٽ حرن ٫زخّ آهَ حٕؿڀْن ًٷخٽ أرٌ ىََّس اًح ًٿيص ٳٸي كڀض 

ًٓڀڂ ٳٔؤٿيخ ٫ن  ٳيهپ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

ًٿٺ ٳٸخٿض9 ًٿيص ٓز٬ْش رنض حٿلَع ر٬ي ًٳخس ًُؿيخ رنٜٲ ٗيَ ٳو٤زيخ ٍؿٚڅ 

أكيىڄخ ٗخد ًحٓهَ ٻيپ ٳل٤ض اٿَ حٿ٘خد ٳٸخٽ حٿټيپ ٿڂ طلپ ًٻخڅ أىڀيخ ٯْزخ ًٍؿخ 

 اًح ؿخء أىڀيخ أڅ ّئػًَه ٳـخءص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ٷي كڀڀض ٳخنټلِ ڃن ٗجض.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن كيػ - 

ّٔخٍ ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حڃَأس ٻخنض طيَحٵ حٿيځ ٫ڀَ ٫يي 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظٴظض ٿيخ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٸخٽ9

ّخځ حٿظِ ٻخنض طل٠ْين ڃن حٿ٘يَ ٷزپ أڅ ّْٜزيخ حٿٌُ أٛخريخ ٿظن٨َ ٫يس حٿڀْخٿِ ًحٕ-

 ٳڀظظَٹ حٿٜٚس ٷيٍ ًٿٺ ڃن حٿ٘يَ ٳبًح رڀٰض ًٿٺ ٳڀظٰظٔپ ػڂ طٔظؼٴَ رؼٌد ػڂ طٜڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪  - 

ظٜڄخڅ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ؿخء ٍؿٚڅ ڃن حٕنٜخٍ ّو

 ًٓڀڂ ٳِ ڃٌحٍّغ رْنيڄخ ٷي ىٍٓض ٿْْ رْنيڄخ رِْنش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

َِ ًانڄخ أنخ رَ٘ ًٿ٬پ ر٠٬ټڂ أٿلن رلـظو أً ٷي ٷخٽ ٿلـظو ڃن ر٬ٞ - انټڂ طوظٜڄٌڅ اٿ

ٳٚ ّؤهٌه ٳبنڄخ ٳؤنِ أٷ٠ِ رْنټڂ ٫ڀَ نلٌ ڃخ أٓڄ٪ ٳڄن ٷ٠ْض ٿو ڃن كٶ أهْو ْٗجخ 

أٷ٤٪ ٿو ٷ٬٤ش ڃن حٿنخٍ ّؤطِ ريخ أ٤ٓخڃخ ٳِ ٫نٸو ٌّځ حٿٸْخڃش ٳزټَ حٿَؿٚڅ ًٷخٽ ٻپ 

ًحكي ڃنيڄخ كٸِ ٕهِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أڃخ اً ٷڀظڄخ ٳخًىزخ ٳخٷظٔڄخ 

 ػڂ طٌهْخ حٿلٶ ػڂ حٓظيڄخ ػڂ ٿْلڀپ ٻپ ًحكي ڃنټڄخ ٛخكزو.

أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

 ٻخڅ أكذ حٿ٬ڄپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخىحځ ٫ڀْو ًاڅ ٷپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٳًَم ٫ن أځ ٓڀڄش  - 

 ٷخٿض9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸِزڀنِ ًىٌ ٛخثڂ ًأنخ ٛخثڄش. ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ِّّي رن ٫زي حهلل ڃٌٿَ حٿٜيزخء ٫ن ٗيَ  - 
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 رن كٌٗذ

 ٫ن أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٬ّْٜنٺ ٳِ ڃ٬ًَٱ ٷخٽ حٿنٌف.-

رن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ حٿَْٰٜ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 

ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ حرن رنض أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ أرخ ٓڀڄش ٿڄخ طٌٳِ ٫نيخ 

 ًحنٸ٠ض ٫يطيخ ه٤زيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

َِ ػٚع هٜخٽ أنخ حڃَأس ٻزَْس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 - ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٳ

9 ًأنخ حڃَأس ٯٌٍْ ٷخٽ9 أى٫ٌ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٌْىذ ٫نٺ ٯَْطٺ ٷخٿض9 أنخ أٻزَ ڃنٺ ٷخٿض

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأنخ حڃَأس ڃٜزْش ٷخٽ9 ىڂ اٿَ حهلل ًاٿَ ٌٍٓٿو ٷخٽ ٳظًِؿيخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤطخىخ ٳٌؿيىخ طَٟ٪ ٳخنَٜٱ ػڂ أطخىخ ٳٌؿيىخ طَٟ٪ 

9 كڀض رْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳخنَٜٱ ٷخٽ ٳزڀٮ ًٿٺ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٳؤطخىخ ٳٸخٽ

ًٓڀڂ ًرْن كخؿظو ىڀڂ حٿٜزْش ٷخٽ ٳؤهٌىخ ٳخٓظَٟ٪ ٿيخ ٳؤطخىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳٸخٽ أّن ُنخد ٬ّنِ ُّنذ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهٌىخ ٫ڄخٍ ٳيهپ ريخ ًٷخٽ9 اڅ رٺ 

څ ٓز٬ض ٿٺ ٓز٬ض ٫ڀَ أىڀٺ ٻَحڃش ٷخٽ ٳؤٷخځ ٫نيىخ حٿ٬ِ٘ ػڂ ٷخٽ اڅ ٗجض ٓز٬ض ٿٺ ًا

 ٿٔخثَ نٔخثِ ًاڅ ٗجض ٷٔڄض ٿٺ ٷخٿض9 ٙ رپ حٷٔڂ ٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ حٿَْٰٜحء  - 

ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن رنض أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ أرخ ٓڀڄش ٿڄخ طٌٳِ ٫نيخ ًحنٸ٠ض 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ٫يطيخ ه٤زيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

َِ ػٚع هٜخٽ أنخ حڃَأس ٻزَْس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 - ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٳ

أنخ أٻزَ ڃنٺ ٷخٿض9 ًأنخ حڃَأس ٯٌٍْ ٷخٽ9 أى٫ٌ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٌْىذ ٫نٺ ٯَْطٺ ٷخٿض9 

ٳٌؿيىخ  ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأنخ حڃَأس ڃٜزْش ٷخٽ9 ىڂ اٿَ حهلل ًاٿَ ٌٍٓٿو ٳظًِؿيخ ٷخٽ ٳؤطخىخ

طَٟ٪ ٳخنَٜٱ ػڂ أطخىخ ٳٌؿيىخ طَٟ٪ ٳخنَٜٱ ٷخٽ ٳزڀٮ ًٿٺ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٳؤطخىخ 

ٳٸخٽ كڀض رْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرْن كخؿظو ىڀڂ حٿٜزْش ٷخٽ ٳؤهٌىخ 

ٳخٓظَٟ٪ ٿيخ ٳؤطخىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 أّن ُنخد ٬ّنِ ُّنذ ٷخٿض9 ّخ 

خٍ ٳيهپ ريخ ًٷخٽ9 اڅ رٺ ٫ڀَ أىڀٺ ٻَحڃش ٷخٽ ٳؤٷخځ ٫نيىخ حٿ٬ِ٘ ٌٍٓٽ حهلل أهٌىخ ٫ڄ

ػڂ ٷخٽ9 اڅ ٗجض ٓز٬ض ٿٺ ًاڅ ٓز٬ض ٿٺ ٓز٬ض ٿٔخثَ نٔخثِ ًاڅ ٗجض ٷٔڄض ٿٺ 

 ٷخٿض9 ٙ رپ حٷٔڂ ٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ  - 

 ش أنو رڀٰيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9حرن حرنش أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄ

ڃخ ڃن أكي ڃن حٿڄٔڀڄْن ّٜخد رڄْٜزش ٳْٸٌٽ انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ حٿڀيڂ آؿَنِ ٳِ -

َِ روَْ ڃنيخ اٙ ٳ٬پ رو ًٿٺ ٷخٿض9 ٷڀض ىٌح ٳآؿَنِ حهلل ٳِ ڃْٜزظِ  ڃْٜزظِ ًحهڀٲ ٫ڀ

َِ ڃټخڅ أرِ ٓڀڄش ٳڀڄخ حنٸ٠ض ٫يطيخ  ه٤زيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳڄن ّوڀٲ ٫ڀ

 ًٓڀڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن  - 

ڃلڄي رن ٣لٚء ٷخٽ ٷڀض ٕرِ ٓڀڄش أڅ ٧جَٹ ٓڀْڄخ ٙ ّظٌٟؤ ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ ٷخٽ 

 نيخٳ٠َد ٛيٍ ٓڀْڂ ًٷخٽ أٗيي ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ

 ٻخنض ط٘يي ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظٌٟؤ ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 ڃٸٔڂ ٫ن أځ ٓڀڄش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ رٔز٪ أً هڄْ ٙ ّٴٜپ رْنين رټٚځ ًٙ طٔڀْڂ.-

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن أرِ كيػن - 

 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن أځ ٓڀڄش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9

ًحٿٌُ ًىذ رنٴٔو ڃخ ڃخص كظَ ٻخڅ أٻؼَ ٛٚطو ًىٌ ؿخٿْ ًٻخڅ أكذ ح٫ٕڄخٽ اٿْو -

 حٿ٬ڄپ حٿٜخٿق حٿٌُ ّيًځ ٫ڀْو حٿ٬زي ًاڅ ٻخڅ َّْٔح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن ٓٴْنش  - 

 ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىٌ ٳِ حٿڄٌص9 حٿٜٚس حٿٜٚس ًڃخ ڃڀټض أّڄخنټڂ -

 ٳـ٬پ أّڄخنټڂ ٳـ٬پ ّظټڀڂ ريخ ًڃخ ّٴْٞ.

٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٟزش رنض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ڃلٜن ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ْٓټٌڅ أڃَحء ٬َّٳٌڅ ًّنټًَڅ ٳڄن ٫َٱ رَة ًڃن أنټَ ٓڀڂ ًٿټن ڃن ٍِٟ ًطخر٪ -

 ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ نٸخطپ ڃـخٍىڂ ٷخٽ9 ٙ ڃخ ٛڀٌح.

ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿ٬٘زِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح هَؽ ڃن رْظو ٷخٽ9

رٔڂ حهلل ٷخٽ ٬ٗزش أٻزَ ٫ڀڄِ أنو ٷي ٷخٿيخ ٷخٽ ًٷي ًٻَه ٓٴْخڅ ٫نو ًٿْْ ٳِ رٸْظو ٗٺ -

.َِ  حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ أڅ أٟپ أً أُٽ أً أ٧ڀڂ أً أؿيپ أً ّـيپ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ آلٶ أنو  - 

 ٓڄ٪ أرخ ٓڀڄش ّليع ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

ڃخ ڃخص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٻخڅ أٻؼَ ٛٚطو ٷخ٫يح ٯَْ حٿٴ٠َّش ًٻخڅ -

 أكذ حٿ٬ڄپ اٿْو أىًڃو ًاڅ ٷپ.

ي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃٌَٓ رن أرِ ٫خث٘ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄ - 

٫ن ڃٌٿَ ٕځ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ اًح ٛڀَ 

 حٿٜزق كْن ّٔڀڂ9

 حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ ٫ڀڄخ نخٳ٬خ ًٍُٷخ ٣ْزخ ٫ًڄٚ ڃظٸزٚ.-

ٗيَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىًَڅ حٿنلٌُ ٫ن ػخرض ٫ن  - 
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 كٌٗذ ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أنو ٷَأ انو ٫ڄپ ٯَْ ٛخٿق.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀڄش أنيخ ٷخٿض9

 ّٜڀِ ًأنخ كْخٿو.ٻخڅ ّٴَٕ ٿِ كْخٽ ڃٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٓڀْڄخڅ حٿَٷِ ٷخٽ كيػنخ هْٜٲ ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌىذ َّر٢ رو حٿڄٔٺ أً طَر٢ ٷخٽ9 حؿ٬ڀْو -

 ٳ٠ش ًٛٴَّو رِ٘ء ڃن ٫ُٴَحڅ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ٤٫خء ٫ن أځ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي ح - 

ٷخٿض9 ٿزٔض ٷٚىس ٳْيخ ٬َٗحص ڃن ًىذ ٷخٿض9 ٳَآىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳٸخٽ9

 ڃخ ّئڃنٺ أڅ ّٸڀيٹ حهلل ڃټخنيخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٬َٗحص ڃن نخٍ ٷخٿض9 ٳن٫ِظيخ.-

يػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ حرن أرِ نـْق ٫ن ڃـخىي ٷخٽ ٷخٿض9 أځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٓڀڄش

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًِّٰ حٿَؿخٽ ًٙ نًِٰ ًٿنخ نٜٲ حٿڄَْحع ٳؤنِٽ حهلل9-

 ًٙ طظڄنٌح ڃخ ٳ٠پ حهلل رو ر٠٬ټڂ ٫ڀَ ر٬ٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓٚځ حرن أرِ ڃ٤ْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن  - 

 ڃٌىذ ٷخٽ٫9زي حهلل رن 

ىهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍطنِ ٬َٗح ڃن ٬َٗ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃو٠ٌرخ رخٿلنخء ًحٿټظڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ّلَْ  - 

 رن حٿـِحٍ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ رؼٚع ٫َ٘س ٳڀڄخ ٻزَ ٬ًٟٲ أًطَ رٔز٪. ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ًحثپ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اًح ك٠َطڂ حٿڄْض أً حٿڄَّٞ ٳٸٌٿٌح هَْح ٳبڅ حٿڄٚثټش ّئڃنٌڅ ٫ڀَ ڃخ طٸٌٿٌڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

ّٔخٍ ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٳخ٣ڄش حٓظل٠ْض ًٻخنض طٰظٔپ ٳِ ڃَٻن ٿيخ ٳظوَؽ ًىِ ٫خٿْش 

 حٿٜٴَس ًحٿټيٍس ٳخٓظٴظض ٿيخ أځ ٓڀڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

٩ حٿٜٚس ًطٰظٔپ ٳْڄخ ٌٍٓ ًٿٺ ًطٔظؼٴَ رؼٌد طنظ٨َ أّخځ ٷَثيخ أً أّخځ ك٠ْيخ ٳظي-

 ًطٜڀِ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ أرٌ ٫ٌڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

٫زي حهلل رن ٗيحى رن حٿيخى ّليع ٷخٽ ٷخٽ ڃًَحڅ9 ٻْٲ نٔؤٽ أكيح ٫ن ِٗء ًٳْنخ أًُحؽ 

 ٳٸخٿض9حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍٓپ اٿَ أځ ٓڀڄش ٳٔؤٿيخ 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳن٘ڀض ٿو ٻظٴخ ڃن ٷيٍ ٳؤٻپ ڃنيخ ػڂ هَؽ اٿَ - ىهپ ٫ڀ

 حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن حرن أرِ ڃڀټْش  - 

 ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٷَحءس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض

 ْڂ كَٳخ كَٳخ ٷَحءس ر٤ْجش ٷ٤٪ ٫ٴخڅ ٷَحءطو.ٳٌٛٴض رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَك-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٬ّنِ حٿلٌحء  - 

٫ن ٫ټَڃش ٫ن أځ ٓڀڄش انيخ ٻخنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٿلخٱ 

 ٳؤٛخريخ حٿلْٞ ٳٸخٽ9

 ٷٌڃِ ٳخثظٍُِ ػڂ ٫ٌىُ.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ أرٌ كڄِس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

أرِ ٛخٿق أڅ أځ ٓڀڄش ٍأص نْٔزخ ٿيخ ّنٴن اًح أٍحى أڅ ّٔـي ٳٸخٿض9 ٙ طنٴن ٳبڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٰٚځ ٿنخ ّٸخٽ ٿو ٍرخف9

 طَد ًؿيٺ ّخ ٍرخف.-

ٽ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخ - 

 ٫ن ٫خڃَ رن أرِ أڃْش ٫ن أهظو أځ ٓڀڄش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜزق ؿنزخ ٳٌْٜځ ًٙ ّٴ٤َ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن  - 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٴخ٣ڄش9ُّي ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل

حثظْنِ رًِؿٺ ًحرنْٺ ٳـخءص ريڂ ٳؤٿٸَ ٫ڀْيڂ ٻٔخء ٳيٻْخ ٷخٽ ػڂ ًٟ٪ ّيه ٫ڀْيڂ ػڂ -

ٷخٽ حٿڀيڂ اڅ ىئٙء آٽ ڃلڄي ٳخؿ٬پ ٛڀٌحطٺ ًرَٻخطٺ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي انٺ 

٫ڀَ  كڄْي ڃـْي ٷخٿض9 أځ ٓڀڄش ٳَٳ٬ض حٿټٔخء ٕىهپ ڃ٬يڂ ٳـٌرو ڃن ّيُ ًٷخٽ9 انٺ

 هَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ ٷخٽ كيػنخ كخطڂ رن أرِ َْٰٛس ٫ن  - 

 حٿڄيخؿَ رن حٿٸز٤ْش ٫ن أځ ٓڀڄش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ٿْؤٴن رٸٌځ ًِّٰڅ ىٌح حٿزْض رزْيحء ڃن حٍٕٝ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٍه ٷخٽ ّز٬غ ٻپ ٍؿپ ڃنيڂ ٫ڀَ نْظو.ًاڅ ٻخڅ ٳْيڂ حٿټخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ  - 

٫ن ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٸخٿض ٿ9ِ أّٔذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ًٓڀڂ ٳْټڂ ٷڀض ڃ٬خً حهلل أً ٓزلخڅ حهلل أً ٻڀڄش نلٌىخ ٷخٿض9 ٓڄ٬ض
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃن ٓذ ٫ڀْخ ٳٸي ٓزنِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٷخٽ  - 

أنزؤنخ ٬ْٓي رن ِّّي ًىٌ أرٌ ٗـخ٩ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ىَڃِ ح٫َٕؽ ّٸٌٽ 

 طٰظٔپ حٿڄَأس ڃ٪ حٿَؿپ ٳٸخٿض9كيػنِ نخ٫ڂ ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش أڅ أځ ٓڀڄش ٓجڀض أ

ن٬ڂ اًح ٻخنض ٻْٔش؟؟ ٍأّظنِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٰظٔپ ڃن ڃَٻن ًحكي -

 نٴْٞ ٫ڀَ أّيّنخ كظَ ننٸْيخ ػڂ نٴْٞ ٫ڀْنخ حٿڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٷخٽ  - 

ن ڃلڄي رن ٫ڄَ رن ٫ڀِ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٻَّذ أنو ٓڄ٪ أځ ٓڀڄش أهزَنِ ٫زي حهلل ر

 طٸٌٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ ٌّځ حٿٔزض ًٌّځ حٕكي أٻؼَ ڃڄخ ٌّٜځ ڃن -

 حّٕخځ ًّٸٌٽ انيڄخ ٫ْيح حٿڄَ٘ٻْن ٳؤنخ أكذ أڅ أهخٿٴيڂ.

  كيّغ ُّنذ رنض ؿلٖ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًكيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٙ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ  - 

ًحٓلٶ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ ًثذ ٫ن ٛخٿق ڃٌٿَ حٿظٌأڃش ٫ن أرِ ىََّس أڅ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿنٔخثو ٫خځ كـش حٿٌىح9٩ ىٌه ػڂ ٧يٌٍ حٿلَٜ ٷخٽ 

 ُّنذ رنض ؿلٖ ًٌٓىس رنض ُڃ٬ش ًٻخنظخ طٸٌٙڅ9ٳټن ٻڀين ّلــن اٙ 

ًحهلل ٙ طلَٻنخ ىحرش ر٬ي أڅ ٓڄ٬نخ ًٿٺ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٓلٶ رن -

ٓڀْڄخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٿظخ ًحهلل ٙ طلَٻنخ ىحرش ر٬ي ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌه 

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ػڂ ٧يٌٍ حٿلَٜ ًٷخٽ ِّّي ر٬ي أڅ ٓڄ٬نخ ًٿٺ ڃن ٌٍٓٽ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن  - 

ارَحىْڂ رن ڃلڄي ٫ن أرْو ٫ن ُّنذ رنض ؿلٖ أنيخ ٻخنض طَؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٿض ڃَس9

 ٛٴَ.ٻنض أٍؿپ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃو٠ذ ڃن -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ حٿيٍحًٍىُ ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي  - 

 حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن ُّنذ رنض ؿلٖ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظٌٟؤ ٳِ ڃو٠ذ ڃن ٛٴَ.-

٫زي حهلل رن أرِ رټَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن  - 

٫ن كڄْي رن نخٳ٪ أڅ ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش أهزَطو أنيخ ىهڀض ٫ڀَ ُّنذ رنض ؿلٖ 

 ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

ٙ ّلپ ٗڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ طلي ٫ڀَ ڃْض ٳٌٵ ػٚع ٿْخٽ اٙ ٫ڀَ ًُؽ -

 أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح.
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 حٍ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّغ ؿٌَّّش رنض حٿلَع رن أرِ َٟ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ أٌّد حٿيـَُ ٫ن  - 

ؿٌَّّش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ ؿٌَّّش ٳِ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًىِ 

 ٛخثڄش ٳٸخٽ ٿيخ9

 ُ.أٛڄض أڃْ ٷخٿض9 ٙ ٷخٽ9 طٌٜڃْن ٯيح ٷخٿض9 ٙ ٷخٽ9 ٳؤٳ٤َ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ أٌّد ٫ن  - 

 ؿٌَّّش رنض حٿلَع أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ًىِ ٛخثڄش ٳٸخٽ9

 أٛڄض أڃْ ٳٸخٿض9 ٙ ٷخٽ9 أطَّيّن أڅ طٌٜڃِ ٯيح ٷخٿض9 ٙ ٷخٽ9 ٳؤٳ٤َُ.-

ؽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ؿخرَ ٫ن هخٿظو أځ ٫ؼڄخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخ - 

 ؿٌَّّش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن ٿزْ ػٌد كََّ أٿزٔو حهلل ػٌرخ ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي  - 

ٿَ حرن ٫زخّ ّليع ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿَكڄن ڃٌٿَ أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٻَّذ ڃٌ

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯيًس ًأنخ أٓزق ػڂ  ؿٌَّّش رنض حٿلَع ٷخٿض9 أطَ ٫ڀ

حن٤ڀٶ ٿلخؿظو ػڂ ٍؿ٪ ٷَّزخ ڃن نٜٲ حٿنيخٍ ٳٸخٽ9 ڃخ ُٿض ٷخ٫يس ٷڀض ن٬ڂ ٳٸخٽ9 أٙ 

 أ٫ڀڄٺ ٻڀڄخص ٿٌ ٫يٿن رين ٫يٿظين أً ٿٌ ًُڅ رين ًُنظين ٬ّنِ رـڄْ٪ ڃخ

ٓزلض ٓزلخڅ حهلل ٫يى هڀٸو ػٚع ڃَحص ٓزلخڅ حهلل ُنش ٫َٗو ػٚع ڃَحص ٓزلخڅ حهلل -

 ٍٟخء نٴٔو ػٚع ڃَحص ٓزلخڅ حهلل ڃيحى ٻڀڄخطو ػٚع ڃَحص.

 كيّغ أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيخ ًحٓڄيخ ٍڃڀش

لَْ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ّ - 

آلٶ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ أڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ًؿي ٍّق ٣ْذ رٌُ حٿلڀْٴش ٳٸخٽ ڃڄن 

ىٌه حٿَّق ٳٸخٽ ڃ٬خًّش ڃنِ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٳٸخٽ ڃنٺ ٿ٬ڄَُ ٳٸخٽ ٣ْزظنِ أځ كزْزش 

 ٫ًُڄض أنيخ

٣ْزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني اكَحڃو ٳٸخٽ حًىذ ٳخٷٔڂ ٫ڀْيخ ٿڄخ ٯٔڀظو -

 اٿْيخ ٳٰٔڀظو. ٳَؿ٪

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن حرن آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

٫ن ٌّٓي رن ٷْْ ٫ن ڃ٬خًّش رن هيّؾ ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ ٷڀض ٕځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿؼٌد حٿٌُ ّنخځ ڃ٬ٺ ٳْو 

 ٷخٿض9

 ن٬ڂ ڃخ ٿڂ َّ ٳْو أًٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنخ  - 

كڄِس رن كزْذ أڅ ڃلڄي رن أرِ ٓٴْخڅ حٿؼٸٴِ كيػو أنو ٓڄ٪ أځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ 
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 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸٌٽ9

َِ ٫ًڀْو ػٌ-  د ًحكي ٳْو ٻخڅ ڃخ ٻخڅ.ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ًڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ  - 

 حٿ٠لَ ٫ن ٗظَْ رن ٗټپ ٫ن أځ كزْزش

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸِزپ ًىٌ ٛخثڂ.-

ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

٣ڀلش رن ِّّي رن ٍٻخنش ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرِ حٿـَحف ڃٌٿَ أځ كزْزش 

 ٫ن أځ كزْزش أنيخ كيػظو ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٿٌٙ أڅ ّ٘ٶ ٫ڀَ أڃظِ ٕڃَطيڂ رخٿٌٔحٹ ٫ني ٻپ ٛٚس ٻڄخ ّظٌٟئًڅ.-

خٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش ٷخٽ ٿڄخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷ - 

نِٽ ر٬ظزش رن أرِ ٓٴْخڅ حٿڄٌص حٗظي ؿ٫ِو ٳٸْپ ٿو ڃخ ىٌح حٿـ٩ِ ٷخٽ انِ ٓڄ٬ض أځ 

 كزْزش ٬ّنِ أهظو طٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن ٛڀَ أٍر٬خ ٷزپ حٿ٨يَ ًأٍر٬خ ر٬يىخ كَځ حهلل ٿلڄو ٫ڀَ حٿنخٍ ٳڄخ طَٻظين ڃنٌ -

 ٓڄ٬ظين.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن رټَ ٫ن كڄْي  - 

رن نخٳ٪ أڅ ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش أهزَطو أنيخ ىهڀض ٫ڀَ أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ ٳٸخٿض9 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ض ٳٌٵ ػٚع ٿْخٽ اٙ ٫ڀَ ًُؽ ٙ ّلپ ٗڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ طلي ٫ڀَ ڃْ-

أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ كڄْي رن نخٳ٪ أرٌ أٳڀق ًىٌ كڄْي 

 ٛٴَْحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ  - 

كزْزش ٬ٗزش ٫ن كڄْي رن نخٳ٪ ٷخٽ ٓڄ٬ض ُّنذ رنض أځ ٓڀڄش ٷخٿض9 طٌٳِ كڄْڂ ٕځ 

ٳي٫ض رٜٴَس ٳڄٔلض رٌٍح٫ْيخ ًٷخٿض9 انڄخ أٛن٪ ىٌح ٿِ٘ء ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ًٷخٽ كـخؽ ٕڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٙ ّلپ ٙڃَأس ڃٔڀڄش طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ طلي ٳٌٵ ػٚع اٙ ٫ڀَ ًُؿيخ أٍر٬ش -

ُّنذ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٫ن أٗيَ ٫ًَ٘ح ًكيػظو ُّنذ ٫ن أڃيخ ٫ن 

 حڃَأس ڃن ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن أرِ  - 

 حٿڄڀْق ٫ن أځ كزْزش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 َ ّٔټض.أنو ٻخڅ اًح ٓڄ٪ حٿڄئًڅ ّئًڅ ٷخٽ ٻڄخ ّٸٌٽ كظ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش  - 

 ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أځ كزْزش كيػض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
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 ڃن ٛڀَ ٳِ ٌّځ ػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش رنَ حهلل ٿو أً رنِ ٿو رْض ٳِ حٿـنش.-

خ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن ٫نزٔش رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٛڀَ ٳِ ٌّځ ًٿْڀش ػنظِ ٫َ٘س ٓـيس ٌٍٓ حٿڄټظٌرش رنِ ٿو رْض ٳِ حٿـنش.-

خڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٗذ ٷخٽ ٷخٽ نخٳ٪ أهزَنِ ٓخٿڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄ - 

رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ أرخ؟؟ حٿـَحف ڃٌٿَ أځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

كيع ٫زي حهلل رن ٫ڄَ أڅ ڃٌٿَ أځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيع ٫زي حهلل 

 ڂ ٷخٽ9رن ٫ڄَ أڅ أځ كزْزش أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

 اڅ حٿ٬َْ حٿظِ ٳْيخ حٿـَّ ٙ طٜلزيخ حٿڄٚثټش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ ٓڄ٬ظو ّليع ٬ّنِ أرخه ٫ن ِّّي رن ٫زي  - 

حهلل رن أٓخڃش رن حٿيخى أڅ ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ كيػو أڅ أرخ حٿـَحف ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش 

ًٓڀڂ كيػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أهزَه أڅ أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طٜلذ حٿڄٚثټش ٷٌڃخ ٳْيڂ ؿَّ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ  - 

رن ڃٌَٓ أهزَنِ ڃټلٌٽ أڅ ڃٌٿَ ٿ٬نزٔش رن أرِ ٓٴْخڅ أهزَه ٫ن أځ كزْزش رنض أرِ 

 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9ٓٴْخڅ أنيخ ٓڄ٬ض ٍ

 ڃن ٛڀَ أٍر٬خ ٷزپ حٿ٨يَ ًأٍر٬خ ر٬ي حٿ٨يَ كَڃو حهلل ٫ڀَ حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حرن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٫ن ّلَْ  - 

رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي رن حٿڄَْٰس أنو ىهپ ٫ڀَ أځ كزْزش 

ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔٸظو ٷيكخ ڃن ٌّٓٶ ٳي٫خ رڄخء ٳڄ٠ڄٞ ٳٸخٿض9 ٿو ّخ 

 حرن أهِ أٙ طظٌٟؤ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ أً ٯَْص.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٴ٠پ ٬ّنِ حرن ٳ٠خٿش  - 

ِّي ٫ن ٤٫خء أنو ٷخٽ كيػنخ ٫نزٔش رن أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ كزْزش أځ ٫ن هخٿي رن ّ

 حٿڄئڃنْن طٸٌٽ9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃن ٛڀَ ػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٳِ ٿْڀو ًنيخٍه ٯَْ حٿڄټظٌرش رنَ حهلل ٿو رْظخ ٳِ حٿـنش.-

٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ  - 

٫ن ٫ڄًَ رن أًّ ٫ن ٫نزٔش رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن أهظو أځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃخ ڃن ٫زي ڃٔڀڂ ّٜڀِ هلل ٫ِ ًؿپ ٻپ ٌّځ ػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ط٫ٌ٤خ ٯَْ ٳ٠َّش اٙ -
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ًؿپ ٿو رين رْظخ ٳِ حٿـنش ٳٸخٿض9 أځ كزْزش ٳڄخ  رنَ ٿو رْض ٳِ حٿـنش أً رنَ حهلل ٫ِ

 رَكض أٛڀْين ر٬ي ًٷخٽ ٫ڄَ ًڃخ رَكض أٛڀْين ر٬ي ًٷخٽ حٿن٬ڄخڅ ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن  - 

 حرن ٌٗحٽ أنو أهزَه أنو ىهپ ٫ڀَ أځ كزْزش ٳؤهزَطو

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷيڃيخ ڃن ؿڄ٪ رڀْپ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ أهزَنِ نخٳ٪ ٫ن ٓخٿڂ  - 

 ٫ن أرِ حٿـَحف ٫ن أځ كزْزش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طٜلذ حٿڄٚثټش ٍٳٸش ٳْيخ ؿَّ.-

٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن حهلل ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ  - 

٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ٓٴْخڅ رن أهنْ ٫ن أځ كزْزش ًُؽ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخنض هخٿظو ٷخٽ ٓٸظنِ ٌّٓٸخ ػڂ ٷخٿض9 ٙ طوَؽ كظَ طظٌٟؤ 

 ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 .طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن  - 

حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي ٫ن أځ كزْزش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-

رن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرْْ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٓخٿڂ - 

 ٫ن أرِ حٿـَحف ڃٌٿَ أځ كزْزش ٫ن أځ كزْزش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ حٿ٬َْ حٿظِ ٳْيخ ؿَّ ٙ طٜلزيخ حٿڄٚثټش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ  - 

ْزش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن أًّ ّليع ٫ن ٫نزٔش ٫ن أځ كز

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃخ ڃن ٫زي ڃٔڀڂ طٌٟؤ ٳؤٓزٮ حٿٌٌٟء ػڂ ٛڀَ هلل ٫ِ ًؿپ ٻپ ٌّځ ػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش -

اٙ رنِ ٿو رْض ٳِ حٿـنش ٷخٿض9 أځ كزْزش ٳڄخُٿض أٛڀْين ر٬ي ًٷخٽ ٫نزٔش ٳڄخُٿض 

ٻخى أى٫ين ٷخٽ أٛڀْين ر٬ي ًٷخٽ ٫ڄًَ رن أًّ ٳڄخُٿض أٛڀْين ٷخٽ حٿن٬ڄخڅ ًأنخ ٙ أ

حرن ؿ٬ٴَ ٫ن ٫نزٔش رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن أځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ 

 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃخ ڃن ٫زي ّٜڀِ هلل ٫ِ ًؿپ ٻپ ٌّځ ػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ط٫ٌ٤خ ٯَْ ٳ٠َّش ٳٌٻَ -

 نلٌه.

خٽ كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷ - 

٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٓٴْخڅ رن أرِ ٬ْٓي حٕهنْ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ أځ كزْزش ٳي٫ض 
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 ٿِ رٌّٔٶ ٳَ٘رظو ٳٸخٿض9 أٙ طظٌٟؤ ٳٸڀض أنِ ٿڂ أكيع ٷخٿض9

 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-

حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي - 

ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٓٴْخڅ رن حٿڄَْٰس رن حٕهنْ أنو ىهپ ٫ڀَ أځ كزْزش 

ٳٔٸظو ٌّٓٸخ ػڂ ٷخځ ّٜڀِ ٳٸخٿض9 ٿو طٌٟؤ ّخ حرن أهِ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-

أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٗذ ٷخٽ ٷخٽ حٿِىَُ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أنو أهزَه أرٌ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي رن حٕهنْ ٫ن أځ كزْزش ًُؽ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ هخٿش أرِ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي 

 ٳٌٻَ حٿليّغ.-

ٷخٽ ًكيػنخ حرن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ  - 

كيػنِ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ رن ٗيخد ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ 

 رن ٬ْٓي رن حٕهنْ رن َّٗٶ ٷخٽ9

ىهڀض ٫ڀَ أځ كزْزش ًٻخنض هخٿظو ٳٔٸظنِ َٗرش ڃن ٌّٓٶ ٳڀڄخ ٷڄض ٷخٿض ٿ9ِ أُ رنِ -

ٷي أڃَنخ أڅ نظٌٟؤ ڃڄخ ڃٔض ٙ طٜڀْن كظَ طظٌٟؤ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 حٿنخٍ ڃن حٿ٬٤خځ.

 ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ هنٔخء رنض هٌحځ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ًآلٶ رن  - 

٫َْٔ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخ ڃ٬ٜذ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 

 ٿَكڄن ًڃـڄ٪ حرنِ ِّّي رن ؿخٍّش ٫ن هنٔخء رنض هٌحځحٿٸخٓڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي ح

 أڅ أرخىخ ًُؿيخ ًىِ ٻخٍىش ًٻخنض ػْزخ ٳَى حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نټخكو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ  - 

 څ هنٔخء أنټليخ أرٌىخحٿٸخٓڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ًڃـڄ٪ ْٗوْن ڃن حٕنٜخٍ أ

 ًٻَىض ًٿٺ ٳَىه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫ن  - 

حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٫ن ڃـڄ٪ رن ِّّي ٫ن أځ ڃـڄ٪ ٷخٽ ًُؽ هٌحځ حرنظو ًىِ ٻخٍىش ٳؤطض 

 ّخ ٌٍٓٽ حهللحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 

 اڅ أرِ ًُؿنِ ًأنخ ٻخٍىش ٷخٽ ٳَى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نټخف أرْيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

رن ڃلڄي أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي حٕنٜخٍُ ًڃـڄ٪ رن ِّّي حٕنٜخٍُ أهزَحه أڅ 

 حڃخ أنټق حرنش ٿو ٳټَىض نټخف أرْيخٍؿٚ ڃنيڂ ّي٫َ هٌ
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ٳؤطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳَى ٫نيخ نټخف أرْيخ ٳظًِؿض أرخ ٿزخرش -

 رن ٫زي حٿڄنٌٍ ٳٌٻَ ّلَْ أنو رڀٰو أنيخ ٻخنض ػْزخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن  - 

ِ كـخؽ رن حٿٔخثذ رن أرِ ٿزخرش رن ٫زي حٿڄنٌٍ حٕنٜخٍُ أڅ ؿيطو أځ آلٶ ٷخٽ كيػن

حٿٔخثذ هنخّ رنض هٌحځ رن هخٿي ٻخنض ٫ني ٍؿپ ٷزپ أرِ ٿزخرش طؤّڄض ڃنو ٳًِؿيخ أرٌىخ 

هٌحځ رن هخٿي ٍؿٚ ڃن رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ رن حٿوٍِؽ ٳؤرض اٙ أڅ طل٢ اٿَ أرِ ٿزخرش 

حٍطٴ٪ أڃَىخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرَ أرٌىخ اٙ أڅ ّڀِڃيخ حٿ٬ٌٳِ كظَ 

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ىِ أًٿَ رؤڃَىخ ٳؤٿلٸيخ ريٌحىخ ٷخٽ ٳخنظ٫ِض ڃن حٿ٬ٌٳِ ًطًِؿض أرخ ٿزخرش ٳٌٿيص ٿو -

 أرخ حٿٔخثذ رن أرِ ٿزخرش.

٬ّنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ أرِ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي - 

حرن آلٶ ٫ن حٿلـخؽ رن حٿٔخثذ رن أرِ ٿزخرش ٷخٽ ٻخنض هنخّ رنض هٌحځ ٫ني ٍؿپ 

طؤّڄض ڃنو ٳًِؿيخ أرٌىخ ٍؿٚ ڃن رنِ ٫ٌٱ ًك٤ض ىِ اٿَ أرِ ٿزخرش ٳؤرَ أرٌىخ اٙ 

 أڅ ّڀِڃيخ حٿ٬ٌٳِ ًأرض ىِ كظَ حٍطٴ٪ ٗؤنيڄخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ريٌحىخ ٳظًِؿض أرخ ٿزخرش ٳٌٿيص ٿو أرخ حٿٔخثذ.ىِ أًٿَ رؤڃَىخ ٳؤٿلٸيخ -

 ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ أهض ڃ٬ٌٔى رن حٿ٬ـڄخء 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي  - 

٬ّنِ حرن أرِ كزْذ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ٣ڀلش رن ِّّي رن ٍٻخنش أڅ هخٿظو 

ڄخء كيػظو أڅ أرخىخ ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أهض ڃ٬ٌٔى حرن حٿ٬ـ

 حٿڄوًِڃْش حٿظِ َٓٷض ٷ٤ْٴش نٴيّيخ رؤٍر٬ْن أًٷْش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٕڅ ط٤يَ هَْ ٿيخ ٳؤڃَ ريخ ٳٸ٬٤ض ّيىخ ًىِ ڃن رنِ ٫زي حٕٗيپ أً ڃن رنِ ٫زي -

 حٕٓي.

 كيّغ ٍڃْؼش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ ٌّٓٲ رن حٿڄخؿٌ٘څ كيػنخ ٫ز - 

٫ن أرِ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ؿيطو ٍڃْؼش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ًٿٌ أٗخء أڅ أٷِزپ حٿوخطڂ حٿٌُ رْن ٻظٴْو ڃن ٷَرِ ڃنو ٿٴ٬ڀض ّٸٌٽ9 حىظِ ٿو ٫َٕ -

 ٬خٿَ َّّي ٬ٓي رن ڃ٬خً ٌّځ طٌٳِ.حٿَكڄن طزخٍٹ ًط

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ ٷخٽ كيػنخ ٌّٓٲ رن  - 

 حٿڄخؿٌ٘څ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس حٿ٨ٴَُ ٫ن ؿيطو ٍڃْؼش ٷخٿض9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
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 ْش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂكيّغ ڃْڄٌنش رنض حٿلَع حٿيٚٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل  - 

٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ ر٘خس ٿڄٌٙس ٿڄْڄٌنش ڃْظش 

 ٳٸخٽ9

 انيخ ڃْظش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أٙ أهًٌح اىخريخ ٳيرٌٰه ٳخنظٴ٬ٌح رو ٳٸخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 انڄخ كَځ أٻڀيخ ٷخٽ ٓٴْخڅ ىٌه حٿټڀڄش ٿڂ أٓڄ٬يخ اٙ ڃن حٿِىَُ كَځ 

 أٻڀيخ ٷخٽ أرِ ٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَطْن ٫ن ڃْڄٌنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن  - 

 ٳڄخطض ٳٔجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ڃْڄٌنش أڅ ٳؤٍس ًٷ٬ض ٳِ ٓڄن

 هًٌىخ ًڃخ كٌٿيخ ٳؤٿٸٌه ًٻڀٌه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن أرِ حٿ٬٘ؼخء ؿخرَ ٬ّنِ  - 

 حرن ُّي ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش ٷخٿض9

 ٻنض أٯظٔپ أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن انخء ًحكي.-

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي كي - 

 ٫ن ٻَّذ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش رنض حٿلَع ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٯظٔپ ڃن حٿـنخرش ّزيأ ٳْٰٔپ ّيّو ػڂ ّٴَ٭ -

ٔليخ ػڂ ّٰٔڀيخ ػڂ رْڄْنو ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳْٰٔپ ٳَؿو ػڂ ٠َّد ّيه ٫ڀَ حٍٕٝ ٳْڄ

 ّظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ػڂ ّٴَ٭ ٫ڀَ ٍأٓو ٫ًڀَ ٓخثَ ؿٔيه ػڂ ّظنلَ ٳْٰٔپ ٍؿڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنِ أرٌ حٿَرْ٪ ٷخٽ  - 

كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٻَّذ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫ن حٿنزِ 

 ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃلڄي رن أرِ كٴٜش ٷخٽ كيػنخ حٿِىَُ  - 

٫ن ٫زْي حهلل رن حٿٔزخٵ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 

ض هخثَح أٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هخثَح ٳٸْپ ٿو9 ڃخ ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٛزل

 ٷخٽ9

٫ًينِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أڅ ّڀٸخنِ ٳڀڂ ّڀٸن ًڃخ أهڀٴنِ ٳڀڂ ّؤطو طڀٺ حٿڀْڀش ًٙ حٿؼخنْش -

ًٙ حٿؼخٿؼش ػڂ حطيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿًَ ٻڀذ ٻخڅ طلض ن٠ينخ ٳؤڃَ رو 

نخ ٳؤهَؽ ػڂ أهٌ ڃخء ٳَٕ ڃټخنو ٳـخء ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ9 ٫ًيطنِ ٳڀڂ أٍٹ ٷخٽ9 ا

ٙ نيهپ رْض ٳْو ٻڀذ ًٙ ٌٍٛس ٳؤڃَ ٌّڃجٌ رٸظپ حٿټٚد ٷخٽ كظَ ٻخڅ ّٔظؤًڅ ٳِ ٻڀذ 

 حٿلخث٢ حٿَْٰٜ ٳْؤڃَ رو أڅ ّٸظپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ  - 
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 ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش

  ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ رٴ٠پ ٯٔڀيخ ڃن حٿـنخرش.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

٫ټَڃش ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 أؿنزض أنخ 

هلل ٛڀَ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٯظٔڀض ڃن ؿٴنش ٳٴ٠ڀض ٳ٠ڀش ٳـخء ٌٍٓٽ ح

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٰظٔپ ڃنيخ ٳٸڀض انِ ٷي حٯظٔڀض ڃنيخ ٳٸخٽ9

 اڅ حٿڄخء ٿْْ ٫ڀْو ؿنخرش أً ٙ ّنـٔو ِٗء ٳخٯظٔپ ڃنو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ  - 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ ح

 حٓظٴظض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٳؤٍس ٓٸ٤ض ٳِ ٓڄن ٿيڂ ؿخڃي ٳٸخٽ9

 أٿٸٌىخ ًڃخ كٌٿيخ ًٻڀٌح ٓڄنټڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن  - 

 ڃْڄٌنش

ز٬ٞ نٔخثو ٫ًڀْيخ ر٠٬و ٷخٽ ٓٴْخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ًڀْو ڃ١َ ٿ-

 أٍحه ٷخٽ كخثٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن  - 

 ڃْڄٌنش رنض حٿلَع ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.-

كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رټَ رن ٫َْٔ حٿَحٓزِ - 

ٓڀْڄخڅ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٗيحى رن حٿيخى ٷخٽ ٓڄ٬ض هخٿظِ ڃْڄٌنش رنض 

 حٿلَع ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

أنيخ ٻخنض طټٌڅ كخث٠خ ًىِ ڃٴظَٗش رلٌحء ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ -

 ّٜڀِ ٫ڀَ هڄَطو اًح ٓـي أٛخرنِ ٣َٱ ػٌرو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ٫زي حهلل رن ٗيحى ٷخٽ9 ٓڄ٬ض ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸٌٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌځ ٳْٜڀِ ڃن حٿڀْپ ًأنخ نخثڄش اٿَ ؿنزو ٳبًح ٓـي -

 نخ كخثٞ.أٛخرنِ ػْخرو ًأ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ِّّي رن حٕٛڂ  - 

 ٫ن ڃْڄٌنش ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس ٳْٔـي ٳْْٜزنِ ػٌرو ًأنخ اٿَ -

 ؿنزو ًأنخ كخثٞ.

رِ ًٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ حٓڄو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن حٕٛڂ ٷخٽ أ - 
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 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن أهِ ِّّي رن حٕٛڂ ٫ن ٫ڄو ٫ن ڃْڄٌنش ًىِ هخٿظو ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ًػڂ ريڄش أٍحىص أڅ طڄَ رْن ّيّو -

 طلخٳَ؟؟.

ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنزًٌ ٫ن أڃو ٷخٿض9 ٻنض ٫ني ڃْڄٌن - 

ٳؤطخىخ حرن ٫زخّ ٳٸخٿض9 ّخ رنِ ڃخ ٿٺ ٬ٗؼخ ٍأٓٺ ٷخٽ أځ ٫ڄخٍ ڃَؿڀظِ كخثٞ ٷخٿض9 أُ 

 رنِ ًأّن حٿل٠ْش ڃن حٿْي.

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٫ڀَ اكيحنخ ًىِ كخثٞ ٳ٠ْ٪ ٍأٓو ٳِ -

كـَىخ ٳْٸَأ حٿٸَآڅ ًىِ كخثٞ ػڂ طٸٌځ اكيحنخ روڄَطو ٳظ٬٠يخ ٳِ حٿڄٔـي ًىِ 

 رنِ ًأّن حٿل٠ْش ڃن حٿْي. كخثٞ أُ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنزًٌ ٫ن أڃو ٓڄ٬ظو ڃن ڃْڄٌنش - 

ٷخٿض9 ًٻخنض اكيحنخ طز٢ٔ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿوڄَس ًىِ كخثٞ ػڂ -

 ّٜڀِ ٫ڀْيخ.

أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ رټخٍ ٷخٽ ٛڀْض هڀٲ  - 

 حٿڄڀْق ٫ڀَ ؿنخُس ٳٸخٽ9

أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ًٿظلٔن ٗٴخ٫ظټڂ ًٿٌ حهظَص ٍؿٚ حهظَطو ػڂ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن -

ٓڀْپ ٷخٽ أرِ ًكيػنخ أرٌ ٫زْيس حٿليحى ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٓڀ٢ْ ٫ن ر٬ٞ أًُحؽ 

٫ڀْو  حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃْڄٌنش ًٻخڅ أهخىخ ڃن حٿَٟخ٫ش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ًٓڀڂ ٷخٽ9 ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّٜڀِ ٫ڀْو أڃش اٙ ٗٴ٬ٌح ٳْو ًٷخٽ أرٌ حٿڄڀْق حٕڃش أٍر٬ٌڅ اٿَ 

 ڃخثش ٳٜخ٫يح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ًڀِ رن آلٶ  - 

ػو أنو أهزَنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنِ رټَْ أڅ ٻَّزخ ڃٌٿَ حرن ٫زخّ كي

 ٓڄ٪ ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸٌٽ9

 أٻپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻظٲ ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٛخٿق  - 

أهزَه أڅ هخٿي رن رن ٻْٔخڅ ًكيع حرن ٗيخد ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ ٫ن حرن ٫زخّ أنو 

حٿٌٿْي ىهپ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃْڄٌنش رنض حٿلَع ًىِ كخثٞ 

ٳٸيځ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلڂ ٟذ ؿخءص رو أځ كٴْي ارنش حٿلَع ڃن نـي 

ًٻخنض طلض ٍؿپ ڃن رنِ ؿ٬ٴَ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّؤٻپ ِٗء 

ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿنٌٔس9 أٙ طوزَّن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ّؤٻپ كظَ ٬ّڀڂ ڃخ ىٌ 

 ٳؤهزَطو أنو ٿلڂ ٟذ ٳظَٻو ٷخٽ هخٿي ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

َِ ٳؤٻڀظو - أكَحځ ىٌ ٷخٽ9 ٙ ٿټنو ٬٣خځ ٿْْ ٳِ ٷٌڃِ ٳؤؿينِ أ٫خٳو ٷخٽ هخٿي ٳخؿظٍَطو اٿ

ًكيػو حٕٛڂ ٫ن ڃْڄٌنش ًٻخڅ ٳِ كـَىخ  ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨َ ٷخٽ
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 ٬ّنِ ريٌح حٿليّغ ًأ٧ن أڅ حٕٛڂ ِّّي رن حٕٛڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كزْذ  - 

 ٬ّنِ حرن حٿ٘يْي ٫ن ڃْڄٌڅ رن ڃيَحڅ ٫ن ِّّي رن حٕٛڂ ٫ن ڃْڄٌنش ٷخٿض9

 ڀْو ًٓڀڂ ًنلن كٚٽ ر٬ي ڃخ ٍؿ٬نخ ڃن ڃټش.طًِؿنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ُّخى ٫ن  - 

ڃنٌٍٜ ٷخٽ كٔزظو ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ڃْڄٌنش أنيخ حٓظيحنض ىّنخ ٳٸْپ ٿيخ طٔظيّنْن ًٿْْ 

 ٫نيٹ ًٳخإه ٷخٿض9 انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃن أكي ّٔظيّن ىّنخ ٬ّڀڂ حهلل أنو َّّي أىحءه اٙ أىحه. ڃخ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ  - 

٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 أ٫ظٸض ؿخٍّش ٿِ 

َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَ  طو ر٬ظٸيخ ٳٸخٽ9ٳيهپ ٫ڀ

 آؿَٹ حهلل أڃخ أنٺ ٿٌ ٻنض أ٤٫ْظيخ أهٌحٿٺ ٻخڅ أ٨٫ڂ ٕؿَٹ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن ِّّي رن حٕٛڂ ٫ن  - 

 ڃْڄٌنش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ؿخٳَ كظَ ٍَّ ڃن هڀٴو رْخٝ ار٤ْو.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل - 

٫ن ٫ًَس ٫ن ريّش ٷخٿض9 أٍٓڀظنِ ڃْڄٌنش رنض حٿلَع اٿَ حڃَأس ٫زي حهلل رن ٫زخّ 

ًٻخنض رْنيڄخ ٷَحرش ٳَأّض ٳَحٗيخ ڃ٬ظِٙ ٳَحٗو ٳ٨ننض أڅ ًٿٺ ٿيـَحڅ ٳٔؤٿظيخ ٳٸخٿض9 

ٳؤطْض ڃْڄٌنش ٳٌٻَص ًٿٺ ٿيخ ٳَىطنِ اٿَ ٙ ًٿټنِ كخثٞ ٳبًح ك٠ض ٿڂ ّٸَد ٳَحِٗ 

 حرن ٫زخّ ٳٸخٿض9 أٍٯزش ٫ن ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخځ ڃ٪ حٿڄَأس ڃن نٔخثو حٿلخثٞ ًڃخ رْنيڄخ اٙ -

 ػٌد ڃخ ّـخًُ حٿَٻزظْن.

كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ - 

 ٫ن كزْذ ڃٌٿَ ٫ًَس ٫ن ريّش

 ٳٌٻَ حٿليّغ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن  - 

أُىَ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٔخثذ رن أهِ ڃْڄٌنش حٿيٚٿْش أنو كيػو أڅ ڃْڄٌنش 

 ٷخٿض ٿو ّخ حرن أهِ

ٷْٺ رَٷْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض رڀَ ٷخٿض9 رٔڂ حهلل أٍٷْٺ ًحهلل أٙ أٍ-

 ّ٘ٴْٺ ڃن ٻپ ىحء ٳْٺ حًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًحٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗخٳِ اٙ أنض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنِ رټَْ  - 

خّ أنو ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رن حٕٗؾ ٫ن ٻَّذ ڃٌٿَ حرن ٫ز
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ًٓڀڂ طٸٌٽ9 أ٫ظٸض ًٿْيس ٳِ ُڃخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ٿِ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٿٌ أ٤٫ْظيخ أهٌحٿٺ ٻخڅ أ٨٫ڂ ٕؿَٹ.-

كيػنخ ُىَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًأرٌ ٫خڃَ ٷخٙ - 

٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ٸْپ ٫ن حٿٸخٓڂ 

رن ڃلڄي ٫ن ٫خث٘ش ٤٫ًخء رن ّٔخٍ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ٸَْ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ًٙ ٳِ ٙ طنزًٌح ٳِ حٿيرخء ًٙ ٳِ حٿڄِٳض ًٙ ٳِ حٿلنظڂ ًٙ ٳِ حٿن-

 حٿـَحٍ ًٻپ ڃٔټَ كَحځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ  - 

٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

٫ن حٿيرخء ًحٿنٸَْ ًحٿـَ ًحٿڄٸَْ ًٷخٽ ٻپ ڃٔټَ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 كَحځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ڃؼڀو.-

كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنخ نخٳ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ  - 

٫ن ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن ڃ٬زي رن ٫زخّ أنو ٷخٽ9 أڅ حڃَأس حٗظټض ٗټٌٍ ٳٸخٿض9 ٿجن 

ٗٴخنِ حهلل ٕهَؿن ٳٖٛڀْن ٳِ رْض حٿڄٸيّ ٳزَأص ٳظـيِص طَّي حٿوًَؽ ٳـخءص 

ؿڀِٔ ٳټڀِ ڃخ ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڀڂ ٫ڀْيخ ٳؤهزَطيخ ًٿٺ ٳٸخٿض9 ح

 ٛن٬ض ًٛڀِ ٳِ ڃٔـي حٿٌَٓٽ ٳبنِ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٛٚس ٳْو أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٚس ٳْڄخ -

 ٌٓحه ڃن حٿڄٔخؿي اٙ ڃٔـي حٿټ٬زش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ حرن آلٶ رن ّٔخٍ  - 

ّٔخٍ ڃ٪ ٤٫خء رن ّٔخٍ ٷخٽ ٳٔؤٿض ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٷخٽ ٷَأص ٳِ ٻظخد ٿ٤٬خء رن 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٷخٿض9 ٷڀض

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٻپ ٓخ٫ش ّڄٔق حٗنٔخڅ ٫ڀَ حٿوٴْن ًٙ ّن٫ِيڄخ ٷخٽ9 ن٬ڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٳِحٍس  - 

 ي رن حٕٛڂ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂّليع ٫ن ِّّ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طًِؿيخ كٚٙ ًرنَ ريخ كٚٙ ًڃخطض رَٔٱ ٳيٳنيخ -

 ٳِ حٿ٨ڀش حٿظِ رنَ ريخ ٳْيخ ٳنِٿنخ ٳِ ٷزَىخ أنخ ًحرن ٫زخّ.
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حٿِرَُْ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ أرٌ أكڄي - 

 كيػنخ ٬ٓي رن أًّ ٫ن رٚٽ حٿ٬زِٔ ٫ن ڃْڄٌنش ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٻْٲ أنظڂ اًح ڃَؽ حٿيّن ٧ًيَص حٿَٯزش -

 ًحهظڀٴض حٕهٌحڅ ًكَٵ حٿزْض حٿ٬ظْٶ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿَُحُ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿٴ٠پ ٷخٽ - 

كيػنِ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي 

حٿَكڄن رن ٿزْزش رن ٫زْي حهلل رن ٍحٳ٪ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

حٿِنخ ٳٌْٗٺ أڅ ٬ّڄيڂ حهلل ٙ طِحٽ أڃظِ روَْ ڃخ ٿڂ ّٴٖ ٳْيڂ ًٿي حٿِنخ ٳبًح ٳ٘خ ٳْيڂ ًٿي -

 ٫ِ ًؿپ ر٬ٸخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٫ًڀِ رن ػخرض ٷخٽ  - 

كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن حٕٛڂ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

ؿخٳَ رْن ّيّو كظَ ٍَّ ڃن هڀٴو ًٟق ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي -

 ار٤ْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ حرن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ  - 

 ٷخٽ كيػنخ كن٨ڀش ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ىڄخ ر٬ي.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخطظو ٍٻ٬ظخڅ ٷزپ حٿ٬َٜ ٳٜٚ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ  - 

٫ڄًَ رن حٿلَع أڅ ٻؼَْ رن ٳَٷي كيػو أڅ ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ رن كٌحٳش كيػو ٫ن أڃو 

حٿ٬خٿْش رنض ٓڄْ٪ أً ٓزْ٪ حٿ٘ٺ ڃن ٫زي حهلل أڅ ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿخٽ ڃن ٷَّٖ ّـًَڅ ٗخس ٿيڂ ڃؼپ حٿلڄخٍ  ٷخٿض9 ڃَ

 ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٿٌ أهٌطڂ اىخريخ ٷخٿٌح9 انيخ ڃْظش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٤ّيَىخ حٿڄخء -

 ًحٿٸ٥َ.

أنزؤنخ ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ  - 

ڃنزًٌ أڅ أڃو أهزَطو أنيخ رْنخ ىِ ؿخٿٔش ٫ني ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً 

ىهپ ٫ڀْيخ حرن ٫زخّ ٳٸخٿض9 ڃخ ٿٺ ٬ٗؼخ ٷخٽ أځ ٫ڄخٍ ڃَؿڀظِ كخثٞ ٳٸخٿض9 أُ رنِ 

 ًأّن حٿل٠ْش ڃن حٿْي ٿٸي

ټجش كخثٞ ٷي ٫ڀڂ أنيخ كخثٞ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٫ڀَ اكيحنخ ًىِ ڃظ-

ٳْظټت ٫ڀْيخ ٳْظڀٌ حٿٸَآڅ ًىٌ ڃظټت ٫ڀْيخ أً ّيهپ ٫ڀْيخ ٷخ٫يس ًىِ كخثٞ ٳْظټت ٳِ 

كـَىخ ٳْظڀٌ حٿٸَآڅ ٳِ كـَىخ ًطٸٌځ ًىِ كخثٞ ٳظز٢ٔ ٿو حٿوڄَس ٳِ ڃٜٚه ًٷخٽ 
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 حرن رټَ هڄَطو ٳْٜڀِ ٫ڀْيخ ٳِ رْظِ أُ رنِ ًأّن حٿل٠ْش ڃن حٿْي. 

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض نخٳ٬خ كيػنخ ٫زي حهلل - 

ڃٌٿَ حرن ٫ڄَ ّٸٌٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل حرن ڃ٬زي أڅ حرن ٫زخّ كيع أڅ ڃْڄٌنش 

 ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڄخ ٌٓحه اٙ ڃٔـي حٿټ٬زش.ٛٚس ٳِ ڃٔـيُ ىٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٚس ٳْ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ  - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض نخٳ٬خ ّٸٌٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن ڃ٬زي رن ٫زخّ أڅ ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳٌٻَ ڃؼڀو.-

كـخؽ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

نخٳ٪ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن ڃ٬زي رن ٫زخّ أڅ ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٛٚس ٳْو أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٚس ٳْڄخ ٌٓحه ڃن حٿڄٔخؿي اٙ ڃٔـي حٿټ٬زش.-

كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زْيس ٫زي حٿٌحكي حٿليحى ٷخٽ كيػنخ حٿلټڂ رن ٳًَم  كيػنخ ٫زي حهلل - 

أرٌ رټخٍ أڅ أرخ حٿڄڀْق هَؽ ٫ڀَ ؿنخُس ٳڀڄخ حٓظٌٍ ٧نٌح أنو ّټزَ ٳخٿظٴض ٳٸخٽ حٓظًٌح 

ًٿظلٔن ٗٴخ٫ظټڂ ٳبڅ ٿٌ حهظَص ٍؿٚ ٙهظَص ىٌح اٙ أنو كيػنِ ٫زي حهلل رن ٛڀْض ٫ن 

 نش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9اكيٍ أڃيخص حٿڄئڃنْن ًىِ ڃْڄٌ

ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّٜڀِ ٫ڀْو أڃش ڃن حٿنخّ اٙ ٗٴ٬ٌح ٳْو ٷخٽ ٳٔؤٿض أرخ حٿڄڀْق ٫ن حٕڃش -

 ٳٸخٽ أٍر٬ٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كن٨ڀش ٷخٽ كيػنخ  - 

خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٛٚس حٿ٬َٜ ٳؤٍٓپ ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ ٷخٽ ٛڀَ رنخ ڃ٬

 اٿَ ڃْڄٌنش ػڂ حطز٬و ٍؿٚ آهَ ٳٸخٽ9

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّـيِ ر٬ؼخ ًٿڂ ّټن ٫نيه ٧يَ ٳـخءه ٧يَ ڃن -

حٿٜيٷش ٳـ٬پ ّٸٔڄو رْنيڂ ٳلزٌٔه كظَ أٍىٶ حٿ٬َٜ ًٻخڅ ّٜڀِ ٷزپ حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن 

َ ڃخ ٻخڅ ّٜڀِ ٷزڀيخ ًٻخڅ اًح ٛڀَ ٛٚس أً أً ڃخ ٗخء حهلل ٳٜڀَ حٿ٬َٜ ػڂ ٍؿ٪ ٳٜڀ

 ٳ٬پ ْٗجخ ّلذ أڅ ّيحًځ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ُّخى ٫ن ڃنٌٍٜ  - 

 ٫ن ٍؿپ ٫ن ڃْڄٌنش رنض حٿلَع ٷخٽ9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 نو َّّي أىءه أىحه حهلل ٫نو.ڃن حٓظيحڅ ىّن ٬ّڀڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنو أ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن كزْذ رن حٿ٘يْي  - 

 ٫ن ڃْڄٌڅ رن ڃيَحڅ ٫ن ِّّي رن حٕٛڂ حرن أهِ ڃْڄٌنش ٫ن ڃْڄٌنش أنيخ ٷخٿض9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طًِؿيخ ًىڄخ كٚٙڅ رَٔٱ ر٬ي ڃخ ٍؿ٪.-
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زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ٻَّذ ٷخٽ كيػنخ ٫ - 

 كيػنخ حرن ٫زخّ ٫ن هخٿظو ڃْڄٌنش ٷخٿض9

٬ًٟض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٔٚ ٳخٯظٔپ ڃن حٿـنخرش ػڂ أطْظو رؼٌد كْن حٯظٔپ -

 ٳٸخٽ رْيه ىټٌح ٬ّنِ ٍىه.

٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ٻَّذ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ح - 

 كيػنخ حرن ٫زخّ ٫ن هخٿظو ڃْڄٌنش ٷخٿض9

٬ًٟض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٔٚ ٳخٯظٔپ ڃن حٿـنخرش ًحٻٴَ حٗنخء ر٘ڄخٿو ٫ڀَ -

ّڄْنو ٳٰٔپ ٻٴْو ػٚػخ ػڂ حىهپ ّيه ٳِ حٗنخء ٳؤٳخٝ ٫ڀَ ٳَؿو ػڂ ىٿٺ ّيه رخٿلخث٢ أً 

ًؿيو ػٚػخ ًًٍح٫ْو ػٚػخ ػٚػخ ػڂ أٳخٝ رخٍٕٝ ػڂ ڃ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ػٚػخ ًٯٔپ 

 ٫ڀَ ٍأٓو ػٚػخ ػڂ أٳخٝ ڃن حٿٴ٠پ ٫ڀَ ٓخثَ ؿٔيه حٿڄخء ػڂ طنلَ ٳٰٔپ ٍؿڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن ِّّي رن حٕٛڂ  - 

 ٫ن ڃْڄٌنش ٷخٿض9

 َ ٍَّ ڃن هڀٴو رْخٝ ار٤ْو.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ؿخٳَ كظ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ ٓڄ٬ض ح٫ٕڄٖ ٷخٽ أ٧ن أرخ هخٿي حٿٌحٿزِ  - 

 ًٻَه ٫ن ڃْڄٌنش رنض حٿلَع ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿټخٳَ ّؤٻپ ٳِ ٓز٬ش أڃ٬خء ًحٿڄئڃن ّؤٻپ ٳِ ڃ٬ِ ًحكي.-

خ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿْ٘زخنِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن ڃْڄٌنش

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّزخَٗىخ ًىِ كخثٞ ٳٌٵ حُٗحٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن  - 

ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫

 ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن ٳؤٍس ًٷ٬ض ٳِ ٓڄن ٷخٽ9

 هًٌىخ ًڃخ كٌٿيخ ٳؤٿٸٌه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ  - 

 حٿلټڂ ٷخٽ ٓؤٿض ڃٸٔڄخ ٷخٽ ٷڀض أًطَ رؼٚع ػڂ أهَؽ اٿَ حٿٜٚس ڃوخٳش أڅ طٴٌطنِ ٷخٽ9

ٙ ّٜڀق اٙ روڄْ أً ٓز٪ ٳؤهزَص ڃـخىيح ًّلَْ رن حٿـِحٍ رٸٌٿو ٳٸخٙ ٿِ ٓڀو ٫ڄن -

 ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ٫ن حٿؼٸش ٫ن ڃْڄٌنش ٫ًخث٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿْ٘زخنِ ٫ن  - 

 ش٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن هخٿظو ڃْڄٌن

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ  - 

 حرن ٗيخد ٫ن كزْذ ڃٌٿَ ٫ًَس ٫ن ريّش ڃٌٙس ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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حٿڄَأس ڃن نٔخثو ًىِ كخثٞ اًح ٻخڅ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّزخَٗ-

 ٫ڀْيخ اُحٍ ّزڀٮ أنٜخٱ حٿٴوٌّن أً حٿَٻزظْن ڃلظـِس رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن  - 

 ڃْڄٌنش رنض حٿلَع ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًِّّي ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٤٫خء ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

حرن ٫زخّ أهزَطنِ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٗخس ڃخطض ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أٙ ىرٰظڂ اىخريخ ٳخٓظڄظ٬ظڂ رو.-

حٿِىَُ ٫ن ريّش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن  - 

ڃٌٙس ڃْڄٌنش ٫ن ڃْڄٌنش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخَٗ حٿڄَأس ڃن 

 نٔخثو كخث٠خ طټٌڅ ٫ڀْيخ حٿوَٷش اٿَ حٿَٻزظْن أً اٿَ أنٜخٱ حٿٴوٌّن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ ٷخٽ كيػنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٗيحى رن  - 

 ٷخٿض9 حٿيخى ٫ن ڃْڄٌنش

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخَٗ نٔخثو ٳٌٵ حُٗحٍ ًىَن كْٞ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٷخٽ ٓڀْڄخڅ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ٫زي حهلل رن ٗيحى رن حٿيخى ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸٌٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّزخَٗ حڃَأس ڃن نٔخثو ًىِ كخثٞ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل-

 أڃَىخ ٳخثظٍِص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڀْڄخڅ أڅ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٻَّذ ڃٌٿَ حرن ٫زخّ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃْڄٌنش رنض حٿلَع 

 ٷخٿض9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٔٚ ًٓظَطو ٳٜذ ٫ڀَ ّيه ٳٰٔڀيخ ڃَس أً ٬ًٟض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

ڃَطْن ٷخٽ ٓڀْڄخڅ ٳٚ أىٍُ أًٻَص ػخٿؼش أځ ٙ ٷخٽ ػڂ أٳَ٭ رْڄنو ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳٰٔپ 

ٳَؿو ػڂ ىٿٺ ّيه رخٍٕٝ ػڂ ڃ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ًٯٔپ ًؿيو ًّيّو ًٯٔپ ٍأٓو ػڂ 

ټٌح ًأٗخٍ رْيه أڅ ٛذ ٫ڀَ ؿٔيه ػڂ طنلَ ٳٰٔپ ٷيڃْو ٷخٿض9 ٳنخًٿظو هَٷش ٷخٽ ٳٸخٽ ى

ٙ أٍّيىخ ٷخٽ ٓڀْڄخڅ ٳٌٻَص ًٿٺ ٗرَحىْڂ ٳٸخٽ ىٌ ٻٌٿٺ ًٿڂ ّنټَه ًٷخٽ ارَحىْڂ ٙ 

 رؤّ رخٿڄنيّپ انڄخ ىِ ٫خىس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ُّي رن ؿزَْ ٷخٽ  - 

ٿيًحد ٳٸخٽ أهزَطنِ اكيٍ ٓؤٿض حرن ٫ڄَ ٳٌٻَ كيّؼخ ٷخٽ ًٓؤٿو ٍؿپ ٫ڄخ ّٸظپ ڃن ح

 نٌٔس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤنو

 أڃَ رٸظپ حٿٴؤٍس ًحٿ٬ٸَد ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿليّخ ًحٿَٰحد.-



   

 

 

Page 469 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 كيّغ ٛٴْش أځ حٿڄئڃنْن ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن أرِ  - 

ٛٴْش أځ حٿڄئڃنْن ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حىٍّْ ٫ن حرن ٛٴٌحڅ ٫ن 

 ًٓڀڂ9

ٙ ّنظيِ حٿنخّ ڃن ٯًِ ىٌح حٿزْض كظَ ًِّٰه ؿْٖ كظَ اًح ٻخنٌح رزْيحء ڃن حٍٕٝ -

هٔٲ رؤًٿيڂ ًآهَىڂ ًٿڂ ّنؾ أ٤ًٓيڂ ٷخٿض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض حٿڄټَه ڃنيڂ ٷخٽ 

ڄش ٳليػنِ ٫زْي رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ڃٔڀڂ ّز٬ؼيڂ حهلل ٫ڀَ ڃخ ٳِ أنٴٔيڂ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڀ

 نلٌ ىٌح حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش ٬ّنِ  - 

حرن ٻيْپ ٫ن أرِ حىٍّْ ٫ن حرن ٛٴٌحڅ ٫ن ٛٴْش رنض كِْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

ؿْٖ؟؟ كظَ اًح ٻخنٌح رزْيحء ڃن  ٙ ّنظيِ حٿنخّ ٫ن ٯًِ ىٌح حٿزْض كظَ ًِّٰه-

حٍٕٝ هٔٲ رؤًٿيڂ ًآهَىڂ ًٿڂ ّنؾ أ٤ًٓيڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ّټٌڅ ٳْيڂ حٿڄټَه ٷخٽ 

 ّز٬ؼيڂ حهلل ٫ڀَ ڃخ ٳِ أنٴٔيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش ٫ن أرِ اىٍّْ  - 

 ض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حٿڄَىزِ ٫ن ڃٔڀڂ رن ٛٴٌحڅ ٫ن ٛٴْش ٷخٿ

 ٙ ّظنيِ حٿنخّ ًًٻَ حٿليّغ ًٓخٷو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ّڀَ رن  - 

كټْڂ ّليع ٫ن ٛيَْس رنض ؿْٴَ؟؟ ٷخٿض9 ىهڀنخ ٫ڀَ ٛٴْش رنض كِْ ٳٔؤٿض ٫ن نزٌْ 

 حٿـَ ٳٸخٿض9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ نزٌْ حٿـَ.كَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ًزي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ  - 

٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن ٛٴْش رنض كِْ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

يخ ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ظټٴخ ٳؤطْظو أًٍُه ٿْٚ ٳليػظو ػڂ ٷڄض ٳخنٸڀزض ٳٸخځ ڃ٬ِ ّٸڀزنِ ًٻخڅ ڃٔټن

ٳِ ىحٍ أٓخڃش رن ُّي ٳڄَ ٍؿٚڅ ڃن حٕنٜخٍ ٳڀڄخ ٍأّخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 أ٫َٓخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

٫ڀَ ٍٓڀټڄخ انيخ ٛٴْش رنض كِْ ٳٸخٙ ٓزلخڅ حهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ9 اڅ حٿ٤ْ٘خڅ -

 خٽ ْٗجخ.ّـَُ ڃن حٗنٔخڅ ڃـٍَ حٿيځ ًانِ هْ٘ض أڅ ّٸٌٱ ٳِ ٷڀٌرټڄخ َٗح أً ٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ّڀَ رن  - 

كټْڂ ّليع ٫ن ٛيَْس رنض ؿْٴَ؟؟ ٷخٿض9 كــنخ ػڂ أطْنخ حٿڄيّنش ٳيهڀنخ ٫ڀَ ٛٴْش 

 رنض كِْ ٳٌحٳٸنخ ٫نيىخ نٌٔس ٳٸخٿض9

 كَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نزٌْ حٿـَ.-
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 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ كيػنِ ٬ّڀَ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

كټْڂ ٫ن ٛيَْس رنض ؿْٴَ ٓڄ٬و ڃنيخ ٷخٿض9 كــنخ ػڂ حنَٜٳنخ اٿَ حٿڄيّنش ٳيهڀنخ ٫ڀَ 

ٛٴْش رنض كِْ ٳٌحٳٸنخ ٫نيىخ نٌٔس ڃن أىپ حٿټٌٳش ٳٸڀن ٿيخ اڅ ٗجظن ٓؤٿظن ًٓڄ٬نخ ًاڅ 

ن ٫ن أْٗخء ڃن أڃَ حٿڄَأس ًًُؿيخ ًڃن أڃَ ٗجظن ٓؤٿنخ ًٓڄ٬ظن ٳٸڀنخ9 ٓڀن ٳٔؤٿ

 حٿڄلْٞ ػڂ ٓؤٿين ٫ن نزٌْ حٿـَ ٳٸخٿض9 أٻؼَطڂ ٫ڀْنخ ّخ أىپ حٿ٬َحٵ ٳِ نزٌْ حٿـَ

ًڃخ ٫ڀَ اكيحٻن أڅ ط٤زن طڄَىخ ػڂ طيٿټو ػڂ طٜٴْو ٳظـ٬ڀو ٳِ ٓٸخثيخ ًطٌٻت ٫ڀْو ٳبًح -

 ٣خد َٗرض ًٓٸض ًُؿيخ.

حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ػخرض ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي  - 

كيػنِ ٗڄْٔش أً ٓڄْش ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ىٌ ٳِ ٻظخرِ ٓڄْنش ٫ن ٛٴْش رنض كِْ أڅ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كؾ رنٔخثو ٳڀڄخ ٻخڅ ٳِ ر٬ٞ حٿ٤َّٶ نِٽ ٍؿپ ٳٔخٵ رين 

 ٳؤ٩َٓ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

نٔخء ٳزْنخ ىڂ ًَّْٔڅ رَٹ رٜٴْش رنض كِْ ؿڄڀيخ ٻٌحٹ ٌٓٷٺ رخٿٸٌحٍَّ ٬ّنِ حٿ-

ًٻخنض ڃن أكٔنين ٧يَح ٳزټض ًؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أهزَ رٌٿٺ 

ٳـ٬پ ّڄٔق ىڃ٫ٌيخ رْيه ًؿ٬ڀض طِىحى رټخء ًىٌ ّنيخىخ ٳڀڄخ أٻؼَص ُرَىخ ًحنظيَىخ 

ٻخڅ ٌّڃِ ٳڀڄخ نِٿٌح ًأڃَ حٿنخّ رخٿنًِٽ ٳنِٿٌح ًٿڂ ّټن َّّي أڅ ّنِٽ ٷخٿض9 ٳنِٿٌح ً

َٟد هزخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىهپ ٳْو ٷخٿض9 ٳڀڂ أىٍ ٫ٚځ أىـڂ ڃن ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهْ٘ض أڅ ّټٌڅ ٳِ نٴٔو ِٗء ڃنِ ٳخن٤ڀٸض اٿَ ٫خث٘ش ٳٸڀض 

ٿيخ ط٬ڀڄن أنِ ٿڂ أٻن أرْ٪ ٌّڃِ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِ٘ء أريح ًانِ ٷي 

ض ٌّڃِ ٿٺ ٫ڀَ أڅ طَِٟ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نِ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٷخٽ ًىز

ٳؤهٌص ٫خث٘ش هڄخٍح ٿيخ ٷي ػَىطو ر٫ِٴَحڅ ٳَٗظو رخٿڄخء ٿٌْٻَ ٍّلو ػڂ ٿزٔض ػْخريخ ػڂ 

حن٤ڀٸض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٳ٬ض ٣َٱ حٿوزخء ٳٸخٽ ٿيخ ڃخ ٿٺ ّخ 

ٺ ٳ٠پ حهلل ّئطْو ڃن ّ٘خء ٳٸخٽ ڃ٪ أىڀو ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ني ٫خث٘ش اڅ ىٌح ٿْْ رٌْڃٺ ٷخٿض9 ًٿ

حٿًَحف ٷخٽ ٿِّنذ رنض ؿلٖ ّخ ُّنذ أٳٸَُ أهظٺ ٛٴْش ؿڄٚ ًٻخنض ڃن أٻؼَىن 

٧يَح ٳٸخٿض9 أنخ أٳٸَ ّيٌىّظٺ ٳ٠ٰذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٓڄ٪ ًٿٺ ڃنيخ 

حٿڄيّنش ًحٿڄلَځ  ٳيـَىخ ٳڀڂ ّټڀڄيخ كظَ ٷيځ ڃټش ًأّخځ ڃنَ ٳِ ٓٴَه كظَ ٍؿ٪ اٿَ

ًٛٴَ ٳڀڂ ّؤطْيخ ًٿڂ ّٸٔڂ ٿيخ ًّجٔض ڃنو ٳڀڄخ ٻخڅ ٗيَ ٍرْ٪ حًٕٽ ىهپ ٫ڀْيخ ٳَأص 

َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄن ىٌح ٳيهپ  ٧ڀو ٳٸخٿض9 اڅ ىٌح ٿ٨پ ٍؿپ ًڃخ ّيهپ ٫ڀ

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأطو ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أىٍُ ڃخ أٛن٪ كْن ىهڀض 

َِ ٷخٿض9 ًٻخنض ٿيخ ؿخٍّش ًٻخنض طوزئىخ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ٳٚنش  ٫ڀ

ٿٺ ٳڄَ٘ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ََّٓ ُّنذ ًٻخڅ ٷي ٍٳ٪ ٳ٬ٌٟو رْيه ػڂ 

 أٛخد أىڀو ًٍِٟ ٫نيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ػخرض رن  - 
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 ڄْش ٫ن ٫خث٘شٓ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٳخ٫ظپ ر٬َْ ٿٜٴْش ٳٌٻَ نلٌه.-

 كيّغ أځ حٿٴ٠پ رن ٫زخّ ًىِ أهض ڃْڄٌنش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن حرن  - 

 ٫زخّ ٫ن أڃو أنيخ

 و ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿڄَٰد رخٿڄَٓٚص ٫َٳخ.ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن ٫ټَڃش  - 

 ٫ن حرن ٫زخّ أنو أٳ٤َ ر٬َٳش أطَ رَڃخڅ ٳؤٻڀو ًٷخٽ كيػظنِ أځ حٿٴ٠پ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٤َ ر٬َٳش أطظو رڀزن ٳَ٘رو.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًكيػنِ  كيػنخ ٫زي - 

كْٔن رن ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن ٫ټَڃش ڃٌٿَ ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زخّ 

 ٫ن أځ حٿٴ٠پ رنض حٿلَع

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ أځ كزْذ رنض ٫زخّ ًىِ ٳٌٵ حٿٴ٤ْڂ ٷخٿض9 -

 حٿ٬زخّ ىٌه ًأنخ كِ ٕطًِؿنيخ. ٳٸخٽ ٿجن رڀٰض رنْش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ ٓڀڄش ٫ن  - 

 كڄْي ٫ن أنْ ٫ن أځ حٿٴ٠پ رنض حٿلَع ٷخٿض9

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظو ڃظٌٗلخ ٳِ ػٌد حٿڄَٰد ٳٸَأ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. حٿڄَٓٚص ڃخ ٛڀَ ٛٚس ر٬يىخ كظَ ٷزٞ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿن٠َ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَْح ڃٌٿَ أځ  - 

 حٿٴ٠پ أځ رنِ حٿ٬زخّ ٫ن أځ حٿٴ٠پ ٷخٿض9

ٗټٌح ٳِ ٌٛځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َٳش ٳٸخٿض9 أځ حٿٴ٠پ أنخ أ٫ڀڂ ٿټڂ ًٿٺ -

 ٳز٬ؼض رڀزن ٳَ٘د.

أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

رن حٿلَع حٿيخٗڄِ ٫ن أځ حٿٴ٠پ ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظِ 

ٳـخء أ٫َحرِ ٳٸخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻخنض ٿِ حڃَأس ٳظًِؿض ٫ڀْيخ حڃَأس أهٍَ ٳ٫ِڄض 

أً اڃٚؿظْن ًٷخٽ ڃَس ٬ٍٟش أً حڃَأطِ حًٕٿَ أنيخ أ٬ٍٟض حڃَأطِ حٿليػَ اڃٚؿش 

 ٬ٍٟظْن ٳٸخٽ9

 ٙ طلَځ حٗ ڃٚؿش ًٙ حٗڃٚؿظخڅ أً ٷخٽ حٿ٬َٟش أً حٿ٬َٟظخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ ًٌّنْ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ِّّي رن حٿيخى ٫ن ىني رنض حٿلَع ٫ن أځ حٿٴ٠پ

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ حٿ٬زخّ ًىٌ ّ٘ظټِ ٳظڄنَ حٿڄٌص ٳٸخٽ9 ّخ أڅ حٿنز-

٫زخّ ّخ ٫ڂ ٌٍٓٽ حهلل ٙ طظڄن حٿڄٌص اڅ ٻنض ڃلٔنخ طِىحى اكٔخنخ اٿَ اكٔخنٺ هَْ ٿٺ 
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ًاڅ ٻنض ڃْٔجخ ٳبڅ طئهَ طٔظ٬ظذ هَْ ٿٺ ٳٚ طظڄن حٿڄٌص ٷخٽ ٌّنْ ًاڅ ٻنض ٻخڅ 

 ٺ.ڃْٔجخ ٳبڅ طئهَ طٔظ٬ظذ ڃن آخءطٺ هَْ ٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن رټَْ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

ٷخرٌّ رن حٿڄوخٍٵ ٫ن أځ حٿٴ٠پ ٷخٿض9 ٍأّض ٻخڅ ٳِ رْظِ ٠٫ٌح ڃن أ٠٫خء ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٳـ٫ِض ڃن ًٿٺ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ9

ٳخ٣ڄش ٯٚڃخ ٳظټٴڀْنو رڀزن حرنٺ ٷؼڂ ٷخٿض9 ٳٌٿيص كٔنخ ٳؤ٤٫ْظو ٳؤ٬ٍٟظو كظَ  هَْح طڀي-

طلَٹ أً ٳ٤ڄظو ػڂ ؿجض رو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤؿڀٔظو ٳِ كـَه ٳزخٽ 

ٳ٠َرض رْن ٻظٴْو ٳٸخٽ9 حٍٳٸِ رخرنِ ٍكڄٺ حهلل أً أٛڀلٺ حهلل أًؿ٬ض حرنِ ٷخٿض9 ٷڀض 

ٿزْ ػٌرخ ٯَْه كظَ أٯٔڀو ٷخٽ9 أنڄخ ّٰٔپ رٌٽ حٿـخٍّش ّخ ٌٍٓٽ حهلل حهڀ٪ اُحٍٹ ًح

 ًّن٠ق رٌٽ حٿٰٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ أرٌ ڃ٬ڄَ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن أرِ  - 

ڃ٬ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حىٍّْ ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي حهلل رن 

 ع ًىِ أځ ًٿي حٿ٬زخّ أهض ڃْڄٌنش ٷخٿض9حٿلَع ٫ن أځ حٿٴ٠پ رنض حٿلَ

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو ٳـ٬ڀض أرټِ ٳَٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ9 ڃخ ّزټْٺ ٷڀض -

 هٴنخ ٫ڀْٺ ًڃخ نيٍُ ڃخ نڀٸَ ڃن حٿنخّ ر٬يٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 أنظڂ حٿڄٔظ٬٠ٴٌڅ ر٬يُ.

رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٤٫خء  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى - 

حٿوَحٓخنِ ٫ن ٿزخرش أځ حٿٴ٠پ أنيخ ٻخنض طَٟ٪ حٿلٔن أً حٿلْٔن ٷخٿض9 ٳـخء ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخ٤ٟـ٪ ٳِ ڃټخڅ ڃٌَٕٗ ٳ٬ٌٟو ٫ڀَ ر٤نو ٳزخٽ ٫ڀَ ر٤نو 

ٳَأّض حٿزٌٽ ّْٔپ ٫ڀَ ر٤نو ٳٸڄض اٿَ ٷَرش ٕٛزيخ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٓڀڂ٫9ڀْو ً

 ّخ أځ حٿٴ٠پ اڅ رٌٽ حٿٰٚځ ّٜذ ٫ڀْو حٿڄخء ًرٌٽ حٿـخٍّش ّٰٔپ ًٷخٽ ريِ ٯٔٚ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٷخٽ كڄْي ٻخڅ ٤٫خء ًَّّو ٫ن  - 

 أرِ ٫ْخٝ ٫ن ٿزخرش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن ٛخٿق أرِ - 

حٿوڀْپ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن أځ حٿٴ٠پ ٷخٿض9 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض 

 انِ ٍأّض ٳِ ڃنخڃِ ٳِ رْظِ أً كـَطِ ٠٫ٌح ڃن أ٠٫خثٺ ٷخٽ9

طڀي ٳخ٣ڄش اڅ ٗخء حهلل ٯٚڃخ ٳظټٴڀْنو ٳٌٿيص ٳخ٣ڄش كٔنخ ٳيٳ٬ظو اٿْو ٷخٽ ٳؤ٬ٍٟظو رڀزن -

ڀڂ ٌّڃخ أًٍُه ٳؤهٌه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷؼڂ ًأطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

ٳ٬ٌٟو ٫ڀَ ٛيٍه ٳزخٽ ٫ڀَ ٛيٍه ٳؤٛخد حٿزٌٽ اُحٍه ٳِهوض رْيُ ٫ڀَ ٻظٴْو 

ٳٸخٽ9 أًؿ٬ض حرنِ أٛڀلٺ حهلل أً ٷخٽ ٍكڄٺ حهلل ٳٸڀض9 أ٤٫نِ اُحٍٹ أٯٔڀو ٳٸخٽ9 انڄخ 

 ّٰٔپ رٌٽ حٿـخٍّش ًّٜذ ٫ڀَ رٌٽ حٿٰٚځ.
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رِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن أځ حٿٴ٠پ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طلَځ حٗڃٚؿش ًٙ حٗڃٚؿظخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي  - 

 ن حرن ٫زخّ ٫ن أڃو أځ حٿٴ٠پ ٷخٿض9حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫

اڅ آهَ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ٳِ حٿڄَٰد ٌٍٓس -

 حٿڄَٓٚص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃخٿٺ كيػنِ ٓخٿڂ أرٌ حٿن٠َ ٫ن  - 

 ٫ڄَْ ڃٌٿَ أځ حٿٴ٠پ أڅ أځ حٿٴ٠پ

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َٳش ٳؤٍٓڀض اٿْو رڀزن أهزَطو أنيڂ ٗټٌح ٳِ ٌٛځ حٿنزِ ٛڀَ ح-

 ٳَ٘د ًىٌ ّو٤ذ حٿنخّ ر٬َٳش ٫ڀَ ر٬َْه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 ٷخرٌّ رن ڃوخٍٵ ٫ن أځ حٿٴ٠پ ٷخٿض9

خ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ڃؼپ كيّغ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػن-

 أٌّد ٫ن ٛخٿق أرِ حٿوڀْپ ٳٌٻَ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرِ حٿن٠َ  - 

 ٫ن ٫ڄَْ ڃٌٿَ أځ حٿٴ٠پ ٫ن أځ حٿٴ٠پ

أنيڂ طڄخًٍح ٳِ ٌٛځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َٳش ٳز٬ؼض اٿْو رٸيف ٳْو ٿزن -

 ٳَ٘رو.

هلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ًكيػنخ كڄخى رن كيػنخ ٫زي ح - 

هخٿي ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ حٿڄ٬نَ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن حرن 

٫زخّ أنو ٷخٽ أڅ أځ حٿٴ٠پ رنض حٿلَع ٓڄ٬ظو ًىٌ ّٸَأ ًحٿڄَٓٚص ٫َٳخ ٳٸخٿض9 ّخ 

 ٌٍس انيخ ٓهَرنِ ًحهلل ٿٸي ًٻَطنِ رٸَحءطٺ ىٌه حٿٔ

 ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ريخ ٳِ حٿڄَٰد.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ أٌّد  - 

 ٫ن ٫ټَڃش ٫ن حرن ٫زخّ أنو أٳ٤َ ر٬َٳش ٷخٽ ًكيػظنِ أځ حٿٴ٠پ

 طظو رڀزن ٳَ٘رو.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٤َ ر٬َٳش أ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ  - 

حٿوڀْپ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن أځ حٿٴ٠پ رنض حٿلخٍع ٓؤٽ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أطلَځ حٿڄٜش ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٳٌٻَه. ٙ ًٷخٽ ٫ٴخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
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 يّغ أځ ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ٫نيخ ًحٓڄيخ ٳخهظشك

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خًّ ٫ن  - 

 حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل رن كن٤ذ ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9

ـخء أرٌ ًٍ رـٴنش ٳْيخ نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق رؤ٫ڀَ ڃټش ٳؤطْظو ٳ-

ڃخء ٷخٿض9 انِ ٍٍٕ ٳْيخ أػَ حٿ٬ـْن ٷخٿض9 ٳٔظَه ٬ّنِ أرخ ًٍ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳخٯظٔپ ػڂ 

 ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ًًٿٺ ٳِ حٿ٠لَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ  - 

 ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ ٷخٿض9أهزَنِ ٤٫خء ٫ن أځ 

ىهڀض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ًىٌ ٳِ ٷزش ٿو ٳٌؿيطو ٷي حٯظٔپ رڄخء -

ٳِ ٛلٴش انِ ٍٍٕ ٳْيخ أػَ حٿ٬ـْن ٳٌؿيطو ّٜڀِ ٟلَ ٷڀض9 أهخٽ هزَ أځ ىخنت ىٌح 

 ػزض ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٽ حرن رټَ حٿ٠لَ.

ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ  - 

 ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن أځ ىخنت ًٻخڅ نخُٙ ٫ڀْيخ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٓظَ ٫ڀْو ٳخٯظٔپ ٳِ حٿ٠لَ ٳٜڀَ ػڄخڅ -

 ٍٻ٬خص ٙ ّيٍُ أٷْخڃيخ أ٣ٌٽ أځ ٓـٌىىخ.

ـخىي ٫ن أځ ىخنت كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ڃ - 

 ٷخٿض9

 ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټش ڃَس ًٿو أٍر٪ ٯيحثَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أهزَنِ كخطڂ رن أرِ َْٰٛس  - 

ًًٍف ٷخٽ كيػنخ كخطڂ رن أرِ َْٰٛس ٷخٽ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن أرِ ٛخٿق ڃٌٿَ أځ 

أځ ىخنت ٷخٿض9 ٿِ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ىخنت ٷخٽ ًٍف ٳِ كيّؼو كيػظنِ

 ًٓڀڂ ٫ن ٷٌٿو ط٬خٿ9َ

ًطؤطٌڅ ٳِ نخىّټڂ حٿڄنټَ ٷخٽ9 ٻخنٌح ّوٌٳٌڅ أىپ حٿ٤َّٶ ًّٔوًَڅ ڃنيڂ ٳٌحٹ حٿڄنټَ -

 حٿٌُ ٻخنٌح ّؤطٌڅ ٷخٽ ًٍف ٳٌٿٺ ٷٌٿو ط٬خٿَ ًطؤطٌڅ ٳِ نخىّټڂ حٿڄنټَ.

زخد ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿڄٸزَُ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿل - 

ڃَس ڃٌٿَ ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن ٳخهظش أځ ىخنت ٷخٿض9 ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ ٳظق ڃټش أؿَص 

 كڄٌّن ٿِ ڃن حٿڄَ٘ٻْن

اً ٣ڀ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو ٍىـش حٿٰزخٍ ٳِ ڃڀلٴظو ڃظٌٗلخ ريخ ٳڀڄخ -

حهلل أؿَص كڄٌّن ٿِ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٳٸخٽ ٍآنِ ٷخٽ9 ڃَكزخ رٴخهظش أځ ىخنت ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ 

ٷي أؿَنخ ڃن أؿَص ًأڃنخ ڃن أڃنض ػڂ أڃَ ٳخ٣ڄش ٳٔټزض ٿو ڃخء ٳظٰٔپ رو ٳٜڀَ ػڄخڅ 

 ٍٻ٬خص ٳِ حٿؼٌد ڃظڀززخ رو ًًٿٺ ٌّځ ٳظق ڃټش ٟلَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿ٬يس ٫ن أځ  - 
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳي٫خ رَ٘حد ٳَ٘د ػڂ نخًٿيخ ىخنت أڅ ٌٍٓٽ حهلل

 ٳَ٘رض ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ انِ ٻنض ٛخثڄش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

حٿٜخثڂ حٿڄظ٩ٌ٤ أڃَْ نٴٔو اڅ ٗخء ٛخځ ًاڅ ٗخء أٳ٤َ ٷخٽ9 ٷڀض ٿو9 ٓڄ٬ظو أنض ڃن أځ -

 ىخنت. ىخنت ٷخٽ9 ٙ كيػنْو أرٌ ٛخٿق ًأىڀنخ ٫ن أځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٻنض أٓڄ٪ ٓڄخٻخ ّٸٌٽ  - 

 كيػنِ حرن أځ ىخنت ٳؤطْض أنخ هَْىڄخ ًأٳ٠ڀيڄخ ٳٔؤٿظو ًٻخڅ ّٸخٽ ٿو ؿ٬يس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ػخرض رن ِّّي أرٌ ُّي كيػنخ  - 

ٷخٽ نِٿض أنخ ًڃـخىي ٫ڀَ ّلَْ رن ؿ٬يس رن أځ ىخنت ٳليػنخ ٫ن  ىٚٽ ٬ّنِ حرن هزخد

 أځ ىخنت ٷخٿض9

أنخ أٓڄ٪ ٷَحءس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿٌٱ حٿڀْپ ًأنخ ٫ڀَ ٫َِّ٘ ىٌح ًىٌ -

 ٫ني حٿټ٬زش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ًحرن أرِ رټَْ ٷخٙ كيػنخ ارَحىْڂ  - 

 ن حرن أرِ نـْؾ ٫ن ڃـخىي ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9رن نخٳ٪ ٫

 حٯظٔپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃْڄٌنش ڃن انخء ًحكي ٷ٬ٜش ٳِ أػَ حٿ٬ـْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ  - 

ڄي ًٷي ٍأّض أرخ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن كْٔن ٫ن أرِ ڃَس ڃٌٿَ أځ ىخنت ٷخٽ ڃل

ڃَس ًٻخڅ ْٗوخ ٷي أىٍٹ أځ ىخنت ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9 أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٫خځ حٿٴظق ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي أؿَص كڄٌّن ٿِ ٳ٫ِڂ حرن أڃِ أنو ٷخطڀو ط٬نِ 

 ٫ڀْخ ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخء ٳخٯظٔپ ػڂ ٷي أؿَنخ ڃن أؿَص ّخ أځ ىخنت ًٛذ ٿٌَٓٽ -

 حٿظلٲ رؼٌد ٫ڀْو ًهخٿٲ رْن ٣َٳْو ٫ڀَ ٫خطٸو ٳٜڀَ حٿ٠لَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

ٍؿپ ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9 ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ ٳظق ڃټش ؿخءص ٳخ٣ڄش كظَ ٷ٬يص ٫ن ّٔخٍه 

أځ ىخنت ٳٸ٬يص ٫ن ّڄْنو ًؿخءص حٿٌٿْيس رَ٘حد ٳظنخًٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًؿخءص 

 ًٓڀڂ ٳَ٘د ػڂ نخًٿو أځ ىخنت ٫ن ّڄْنو ٳٸخٿض9 ٿٸي ٻنض ٛخثڄش ٳٸخٽ ٿيخ9

 أِٗء طٸ٠ْو ٫ڀْٺ ٷخٿض9 ٙ ٷخٽ9 ٙ ٠َّٹ.-

هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ  - 

 ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9

ٿڄخ ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش كـزٌه ًأطَ رڄخء ٳخٯظٔپ ػڂ -

 ٛڀَ حٿ٠لَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ڃخ ٍأه أكي ر٬يىخ ٛٚىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ أهزَنخ ٌّنْ ٫ن حرن  - 

حهلل رن ٫زي حهلل رن حٿلَع أڅ أرخه ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ ٗيخد ٷخٽ كيػنِ ٫زْي 
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 كيػو أڅ أځ ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ أهزَطو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ر٬ي ڃخ حٍطٴ٪ حٿنيخٍ ٌّځ حٿٴظق ٳؤڃَ رؼٌد ٳٔظَ -

 ٫ڀْو ٳخٯظٔپ ػڂ ٷخځ ٳَٻ٪ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ٙ أىٍُ أٷْخڃو ٳْيخ أ٣ٌٽ أً ٍٻ٫ٌو أً ٓـٌىه

 ٻپ ًٿٺ ڃنو ڃظٸخٍد ٷخٿض9 ٳڀڂ أٍه ٓزليخ ٷزپ ًٙ ر٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ ٫ن حرن  - 

أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ڃخ أهزَنِ أكي أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ ٯَْ أځ 

 ىخنت ٳبنيخ كيػض

رْظيخ ٌّځ ٳظق ڃټش ٳخٯظٔپ ًٛڀَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ -

 ڃخٍأّظو ٛڀَ ٛٚس ٷ٢ أهٲ ڃنيخ ٯَْ أنو ٻخڅ ّظڂ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٷخٽ9  - 

ڀْو ٓؤٿض ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن ٛٚس حٿ٠لَ ٳٸخٽ أىٍٻض أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫

 ًٓڀڂ ًىڂ ڃظٌحٳًَڅ

ٳڄخ كيػنِ أكي ڃنيڂ أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٠لَ ٯَْ أځ -

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳخٯظٔپ  ىخنت ٳبنيخ ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

 ػڂ ٛڀَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص.

يػنِ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي ٷخٽ ك - 

٫ؼڄخڅ حٿـلِ٘ ٫ن ڃٌَٓ أً ٳٚڅ رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٍر٬ْش ٫ن أځ ىخنت ٷخٽ ٿيخ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حطوٌُ ٯنڄخ ّخ أځ ىخنت ٳبنيخ طًَف روَْ ًطٰيً روَْ.-

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿڄوًِڃِ ٷخٽ كيػنِ حٿ٠لخٹ ر - 

 ٫ؼڄخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن كنْن ٫ن أرِ ڃَس ٫ن أځ ىخنت أنيخ

ٍأص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃوخٿٴخ رْن ٣َٳْو ػڄخڅ -

 ٍٻ٬خص رڄټش ٌّځ حٿٴظق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

ٿڂ ّوزَنخ أكي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٠لَ اٙ أځ ىخنت رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ 

 ٳبنيخ ٷخٿض9

َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْظِ ٳخٯظٔپ ٌّځ ٳظق ڃټش ػڂ ٛڀَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص - ىهپ ٫ڀ

 ّوٲ ٳْين حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء حٿ٬زيُ ٫ - 

 ّلَْ رن ؿ٬يس ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9

 ٻنض أٓڄ٪ ٷَحءس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڀْپ ًأنخ ٫ڀَ ٫َِّ٘.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي  - 
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حٿڄٸزَُ ٫ن أرِ ڃَس ڃٌٿَ ٳخهظش أځ ىخنت ٫ن ٳخهظش أځ ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ ٷخٿض9 ٿڄخ 

خڅ ٌّځ ٳظق ڃټش أؿَص ٍؿڀْن ڃن أكڄخثِ ٳؤىهڀظيڄخ رْظخ ًأٯڀٸض ٫ڀْيڄخ رخرخ ٳـخء حرن ٻ

أڃِ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳظٴڀض ٫ڀْيڄخ رخٿْٔٲ ٷخٿض9 ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ 

َِ ڃن ًُؿيخ ٷخٿض9 ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  أؿيه ًًؿيص ٳخ٣ڄش ٳټخنض أٗي ٫ڀ

 ؤهزَطو ٳٸخٽ٫ً9ڀْو أػَ حٿٰزخٍ ٳ

 ّخ أځ ىخنت ٷي أؿَنخ ڃن أؿَص ًأڃنخ ڃن أڃنض.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن  - 

أرِ ڃَس ڃٌٿَ ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن أځ ىخنت أنيخ ًىزض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رؼٌد ٳٔڀڄض ًًٿٺ ٟلَ ٳٸخٽ9ٌّځ حٿٴظق ٷخٿض9 ٳٌؿيطو ّٰظٔپ ًٳخ٣ڄش طٔظَه 

ڃن ىٌح ٳٸڀض أنخ أځ ىخنت ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ُڂ حرن أڃِ أنو ٷخطپ ٍؿٚ أؿَطو ٳٚڅ رن -

ىزَْس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٷي أؿَنخ ڃن أؿَص ّخ أځ ىخنت ٳڀڄخ ٳَ٭ 

 د.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯٔڀو ٷخځ ٳٜڀَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ڃڀظلٴخ ٳِ ػٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ىٌح حٿليّغ ڃخٿٺ ٫ن  - 

أرِ حٿن٠َ ڃٌٿَ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل أڅ أرخ ڃَس ڃٌٿَ أځ ىخنت أهزَه أنو ٓڄ٪ أځ ىخنت 

 رنض أرِ ٣خٿذ

 ًىزض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٳٌٻَ حٿليّغ.-

نِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿ٬يس ٫ن أځ ىخنت كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

ًىِ ؿيطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٌّځ حٿٴظق ٳؤطَ رَ٘حد ٳَ٘د 

 ػڂ نخًٿنِ ٳٸڀض انِ ٛخثڄش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 اڅ حٿڄظ٩ٌ٤ أڃَْ ٫ڀَ نٴٔو ٳبڅ ٗجض ٳٌٜڃِ ًاڅ ٗجض ٳؤٳ٤َُ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 ىًَڅ حرن رنض أځ ىخنت أً حرن حرن أځ ىخنت ٫ن أځ ىخنت

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٗحد َٗحرخ ٳنخًٿيخ ٿظَ٘د ٳٸخٿض9 انِ ٛخثڄش -

ٷ٠ِ ٌّڃخ ڃټخنو ًٿټن ٻَىض أڅ أٍى ٓئٍٹ ٳٸخٽ ٬ّنِ اڅ ٻخڅ ٷ٠خء ڃن ٍڃ٠خڅ ٳخ

 ًاڅ ٻخڅ ط٫ٌ٤خ ٳبڅ ٗجض ٳؤٷ٠ِ ًاڅ ٗجض ٳٚ طٸ٠ِ.

ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ ٬ْٓي رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن  - 

 هڀٲ ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أځ ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ ٷخٽ ٷخٿض9

ڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي ٻزَص ڃَ رِ ًحص ٌّځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

٬ًٟٴض أً ٻڄخ ٷخٿض9 ٳڄَنِ ر٬ڄپ أ٫ڄڀو ًأنخ ؿخٿٔش ٷخٽ ٓزلِ حهلل ڃخثش طٔزْلش ٳبنيخ 

ط٬يٽ ٿٺ ڃخثش ٍٷزش ط٬ظٸْنيخ ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ ًحكڄيُ حهلل ڃخثش طلڄْيس ط٬يٽ ٿٺ ڃخثش 

ٳبنيخ ط٬يٽ ٿٺ ٳَّ ڃَٔؿش ڃڀـڄش طلڄڀْن ٫ڀْيخ ٳِ ٓزْپ حهلل ًٻزَُ حهلل ڃخثش طټزَْس 

ڃخثش رينش ڃٸڀيس ڃظٸزڀش ًىڀڀِ حهلل ڃخثش طيڀْڀش ٷخٽ9 حرن هڀٲ أكٔزو ٷخٽ طڄٖ ڃخ رْن حٿٔڄخء 
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 ًحٍٕٝ ًٙ َّٳ٪ ٌّڃجٌ ٕكي ٫ڄپ اٙ أڅ ّؤطِ رڄؼپ ڃخ أطْض رو.

 كيّغ أٓڄخء رنض أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ 

٫ن أٌّد ٫ن حرن أرِ ڃڀټْش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش - 

 أٓڄخء ٷخٿض9 ٷڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٿِ اٙ ڃخ أىهپ حٿِرَْ رْظِ ٷخٽ9

 أنٴٸِ ًٙ طٌٻِ ٳٌْٻخ ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن أڃو ٷخٿض9 أطظنِ أڃِ  - 

 ٍحٯزش ٳِ ٫يي ٷَّٖ ًىِ ڃَ٘ٻش

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛڀيخ ٷخٽ9 ن٬ڂ.ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو  - 

 ٫ن أٓڄخء

ڃؼڀو ٷخٽ ًىِ ڃَ٘ٻش ٳِ ٫يي ٷَّٖ ًڃيطيڂ اً ٫خىيًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ.

رن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٌٕٓى أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ ح - 

ٓڄ٪ ٫ًَس ّليع ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٷيڃض أڃِ ًىِ ڃَ٘ٻش ٳِ ٫يي 

ٷَّٖ اً ٫خىيًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظٴظْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳٸڀض أڃِ ٷيڃض ًىِ ٍحٯزش أٳؤٛڀيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڀِ أڃٺ.ن٬ڂ ٛ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٷخٽ كيػنخ حرن آلٶ ٫ن ّلَْ رن  - 

 ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو أڅ أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـخؿخ كظَ اًح ٻنخ رخٿ٬َؽ نِٽ ٌٍٓٽ حهلل -

خث٘ش اٿَ ؿنذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿڀٔض ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـڀٔض ٫

اٿَ ؿنذ أرِ ًٻخنض ُڃخٿش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًُڃخٿش أرِ رټَ ًحكيس ڃ٪ 

ٯٚځ أرِ رټَ ٳـڀْ أرٌ رټَ ّنظ٨َه أڅ ٤ّڀ٪ ٫ڀْو ٳ٤ڀ٪ ًٿْْ ڃ٬و ر٬َْه ٳٸخٽ9 أّن 

ڀو ٳ٤ٴٶ ٠َّرو ًٌٍٓٽ حهلل ر٬َْٹ ٷخٽ9 ٷي أٟڀڀظو حٿزخٍكش ٳٸخٽ9 أرٌ رټَ ر٬َْ ًحكي ط٠

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزظٔڂ ًّٸٌٽ حن٨ًَح اٿَ ىٌح حٿڄلَځ ًڃخ ّٜن٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ُّخى  - 

٫ن ڃـخىي ٷخٽ ٷخٽ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ أٳَىًح رخٿلؾ ًى٫ٌح ٷٌٽ ىٌح ٬ّنِ حرن ٫زخّ ٳٸخٽ 

 ٬زخّ أٙ طٔؤٽ أڃٺ ٫ن ىٌح ٳؤٍٓپ اٿْيخ ٳٸخٿض9 ٛيٵ حرن ٫زخّحرن حٿ

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـخؿخ ٳؤڃَنخ ٳـ٬ڀنخىخ ٫ڄَس ٳلپ ٿنخ حٿلٚٽ -

 كظَ ٬٤ٓض حٿڄـخڃَ رْن حٿنٔخء ًحٿَؿخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش رنض  - 

حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9 أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڃَأس ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ 
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حرنش ٫َّٔخ ًانو أٛخرظيخ كٜزش ٳظڄَٵ ٬َٗىخ أٳؤٛڀو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 ٿ٬ن حهلل حٿٌحٛڀش ًحٿڄٔظٌٛڀش.-

رن ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش رنض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ  - 

 حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

 نلَنخ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٓخ ٳؤٻڀنخ ڃنو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش رنض  - 

 حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

ٓڀڂ حڃَأس ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿڄَأس ّْٜزيخ ڃن ىځ ك٠ْيخ أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٿظلظو ػڂ ٿظٸَٛو؟؟ رڄخء ػڂ ٿظٜڀِ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش رنض  - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڃَأس ٳٸخٿض9  حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ؿخءص اٿَ حٿنزِ

َِ ؿنخف أڅ أط٘ز٪ ڃن ًُؿِ رڄخ ٿڂ ٤٬ّنِ ٳٸخٽ  ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٫ڀَ َٟس ٳيپ ٫ڀ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿڄظ٘ز٪ رڄخ ٿڂ ٢٬ّ ٻٚرْ ػٌرِ ًٍُ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش رنض  - 

 ٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ح

 أنٴلِ أً أٍٟوِ أً أنٴٸِ ًٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌِْ حهلل ٫ڀْٺ ًٙ طلِٜ ٳْلِٜ حهلل ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼخځ رن ٫ڀِ أرٌ ٫ڀِ حٿ٬خڃَُ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9

 اڅ ٻنخ ٿنئڃَ رخٿ٬ظخٷش ٳِ ٛٚس حٿټٌٔٱ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

 ٫ن ٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9

 ًٿٸي أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿ٬ظخٷش ٳِ ٛٚس ٻٌٔٱ حٿ٘ڄْ.-

خ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

هٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸڀض ڃخ 

ٗؤڅ حٿنخّ ّٜڀٌڅ ٳؤٗخٍص رَأٓيخ اٿَ حٿٔڄخء ٳٸڀض آّش ٷخٿض9 ن٬ڂ ٳؤ٣خٽ ٌٍٓٽ حهلل 

اٿَ ؿزْنِ ٳـ٬ڀض ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸْخځ ؿيح كظَ طـٚنِ حٿِٰ٘ ٳؤهٌص ٷَرش 

أٛذ ٫ڀَ ٍأِٓ حٿڄخء ٳخنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي طـڀض حٿ٘ڄْ 

 ٳو٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ9

أڃخ ر٬ي ڃخ ڃن ِٗء ٿڂ أٻن ٍأّظو اٙ ٷي ٍأّظو ٳِ ڃٸخڃِ ىٌح كظَ حٿـنش ًحٿنخٍ انو ٷي -

َِ أنټڂ طٴظنٌڅ ٳِ حٿٸزٌٍ ٷَّزخ أً ڃؼپ ٳظنش حٿڄْٔق حٿيؿخٽ ٙ أىٍُ أُ ًٿٺ ٷخٿض  أًكِ اٿ



   

 

 

Page 480 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

أٓڄخء ّئطَ أكيٻڂ ٳْٸخٽ ڃخ ٫ڀڄٺ ريٌح حٿَؿپ حٿڄئڃن أً حٿڄٌٷن ٙ أىٍُ أُ ًٿٺ ٷخٿض 

أٓڄخء9 ٳْٸٌٽ ىٌ ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ؿخءنخ رخٿزْنخص ًحٿييٍ ٳؤؿزنخ ًحطز٬نخ ػٚع ڃَحٍ ٳْٸخٽ 

ٛخٿلخ ًأڃخ حٿڄنخٳٶ أً حٿڄَطخد ٙ ّيٍُ أُ ًٿٺ ٷخٿض ٿو9 ٻنخ ن٬ڀڂ اڅ ٻنض ٿظئڃن رو ٳنڂ 

 أٓڄخء ٳْٸٌٽ9 ڃخ أىٍُ ٓڄ٬ض حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ْٗجخ ٳٸڀض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء  - 

 أنيخ ٻخنض اًح أطْض رخٿڄَأس ٿظي٫ٌ ٿيخ ٛزض حٿڄخء رْنيخ ًرْن ؿْزيخ ًٷخٿض9

 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَنخ أڅ نزَىىخ رخٿڄخء ًٷخٽ أنيخ ڃن ٳْق ؿينڂ.أڅ ٍ-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9 - 

أٳ٤َنخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٯْڂ ٳِ ٍڃ٠خڅ ػڂ ٣ڀ٬ض -

 ًري ڃن ًحٹ. حٿ٘ڄْ ٷڀض ٿي٘خځ أڃًَح رخٿٸ٠خء ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ًٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ  - 

 ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9

ٛن٬ض ٓٴَس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض أرِ رټَ كْن أٍحى أڅ ّيخؿَ -

 ڃخ أؿي ْٗجخ ٷخٿض9 ٳڀڂ نـي ٿٔٴَطو ًٙ ٿٔٸخثو ڃخ نَر٤يڄخ رو ٷخٿض9 ٳٸڀض ٕرِ رټَ ًحهلل

أٍر٤و رو اٙ ن٤خٷِ ٷخٽ ٳٸخٽ9 ٗٸْش رخػنْن ٳخٍر٤ِ رٌحكي حٿٔٸخء ًحٓهَ حٿٔٴَس ٳڀٌٿٺ 

 ٓڄْض ًحص حٿن٤خٷْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش ٫ن  - 

ن ًُؿِ أٓڄخء أڅ حڃَأس ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ َٟس ٳيپ ٫ڀِ ؿنخف اڅ ط٘ز٬ض ڃ

 رَْٰ حٿٌُ ٤٬ّْنِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿڄظ٘ز٪ رڄخ ٿڂ ٢٬ّ ٻٚرْ ػٌرِ ًٍُ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ ٳخ٣ڄش ٫ن أٓڄخء  - 

 ٷخٿض9

 أٻڀنخ ٿلڂ ٳَّ ٿنخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض كيػنخ ٫زي حهلل  - 

حٿڄنٌٍ ًًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أڅ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ 

 َِ ٷخٿض9 ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿِ رنْش ٫َّٔخ ًانو طڄَٵ ٬َٗىخ ٳيپ ٫ڀ

 ؿنخف اڅ ًٛڀض ٬َٗىخ ٷخٽ9

 ًحٿڄٔظٌٛڀش. ٿ٬ن حهلل حٿٌحٛڀش-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش ٫ن  - 

 أٓڄخء ًأرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش ٫ن أٓڄخء

أڅ حڃَأس أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 اكيحنخ ّْٜذ ػٌريخ ڃن ىځ حٿل٠ْش -

 ػڂ طٜڀِ ٳْو.ٷخٿض9 طلظو ػڂ ٿظٸَٟو؟؟ رخٿڄخء ػڂ ٿظن٠لو 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش رنض  - 

 حٿڄن٫ٌٍن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

 نلَنخ ٳَٓخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٻڀنخ ٿلڄو أً ڃن ٿلڄو.-

أٓڄخء أڅ ٌٍٓٽ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄ٫َْن ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش ٫ن  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

 أنٴٸِ أً أٍٟوِ ًٙ طلِٜ ٳْلِٜ حهلل ٫ڀْٺ ًٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌِْ حهلل ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش  - 

أٓڄخء رنض رنض حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ًٻخنض ڃلْٜش ٫ًن ٫زخى رن كڄِس ٫ن 

 أرِ رټَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

أنٴٸِ أً أن٠وِ أً أنٴلِ ىټٌح ًىټٌح ًٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌَْ ٫ڀْٺ ًٙ طلِٜ ٳْلِٜ حهلل -

 ٫ڀْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ  - 

٫زي حٿَكڄن رن نٌٳپ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃلڄي رن 

 رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

ٻنخ نئىُ ُٻخس حٿٴ٤َ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيّن ڃن ٷڄق رخٿڄي -

 حٿٌُ طٸظخطٌڅ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ أهزَنِ أرِ  - 

ِ رټَ ٷخٿض9 طًِؿنِ حٿِرَْ ًڃخ ٿو ٳِ حٍٕٝ ڃن ڃخٽ ًٙ ڃڄڀٌٹ ٫ن أٓڄخء رنض أر

ًٙ ِٗء ٯَْ ٳَٓو ٷخٿض9 ٳټنض أ٫ڀٲ ٳَٓو ًأٻٴْو ڃئنظو ًأٌٓٓو ًأىٵ حٿنٌٍ 

ٿنخٟلو ًأ٫ٴِ ًحٓظٸِ حٿڄخء ًأهَُ ٯَرو؟؟ ًأ٫ـن ًٿڂ أٻن أكٔن أهزِ ٳټخڅ ّوزِ 

رَْ حٿظِ أٷ٬٤و ٿِ ؿخٍحص ڃن حٕنٜخٍ ًٻن نٌٔس ًٻنض أنٸپ حٿنٌٍ ڃن أٍٝ حٿِ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍأِٓ ًىِ ڃنِ ٫ڀَ ػڀؼِ ٳَٓن ٷخٿض9 ٳـجض ٌّڃخ 

ًحٿنٌٍ ٫ڀَ ٍأِٓ ٳڀٸْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و نٴَ ڃن أٛلخرو ٳي٫خنِ 

ػڂ ٷخٽ9 أم أم ٿْلڄڀنِ هڀٴو ٷخٿض9 ٳخٓظلْض أڅ أَْٓ ڃ٪ حٿَؿخٽ ًًٻَص حٿِرَْ ًٯَْطو 

څ أٯَْ حٿنخّ ٳ٬َٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِ ٷي حٓظلْض ٳڄ٠َ ٷخٿض9 ًٻخ

 ًؿجض حٿِرَْ ٳٸڀض9

ٿٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀَ ٍأِٓ حٿنٌٍ ًڃ٬و نٴَ ڃن أٛلخرو ٳؤنخم -

َِ ڃن ٍٻٌرٺ ڃ٬و  ٍٕٻذ ڃ٬و ٳخٓظلْض ٫ًَٳض ٯَْطٺ ٳٸخٽ9 ًحهلل ٿلڄڀٺ حٿنٌٍ أٗي ٫ڀ

 أرٌ رټَ ر٬ي ًٿٺ روخىځ ٳټٴظنِ ْٓخٓش حٿٴَّ ٳټؤنڄخ أ٫ظٸنِ. ٷخٿض9 كظَ أٍٓپ اٿَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن أٓڄخء أنيخ كڄڀض  - 

ر٬زي حهلل رن حٿِرَْ رڄټش ٷخٿض9 ٳوَؿض ًأنخ ڃظڂ ٳؤطْض حٿڄيّنش ٳنِٿض رٸزخء ٳٌٿيطو رٸزخء 

 ػڂ
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ڂ ٳ٬ٌٟظو ٳِ كـَه ػڂ ى٫خ رظڄَس ٳڄ٠ٰيخ ػڂ طٴپ ٳِ أطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

ٳْو ٳټخڅ أًٽ ڃخ ىهپ ٳِ ؿٌٳو ٍّٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ػڂ كنټو 

 رظڄَس ػڂ ى٫خ ٿو ًرَٹ ٫ڀْو ًٻخڅ أًٽ ڃٌٿٌى ًٿي ٳِ حٗٓٚځ.

٬ّنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٸْپ - 

٫زي حهلل رن ٫ٸْپ حٿؼٸٴِ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن أڃو أٓڄخء رنض أرِ رټَ 

َِ أڃِ ٳِ ڃيس ٷَّٖ ڃَ٘ٻش ًىِ ٍحٯزش ٬ّنِ ڃلظخؿش ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ  ٷخٿض9 ٷيڃض ٫ڀ

َِ ًىِ ڃَ٘ٻش ٍحٯزش  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃِ ٷيڃض ٫ڀ

 أٳؤٛڀيخ ٷخٽ9

 ٛڀِ أڃٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن أٓڄخء رنض أرِ  - 

َِ أڃِ ًىِ ڃَ٘ٻش ٳِ ٫يي ٷَّٖ اً ٫خىيًح ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل  رټَ ٷخٿض9 ٷيڃض ٫ڀ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃِ ٷيڃض ًىِ ٍحٯزش أٳؤٛڀيخ ٷخٽ9

 ن٬ڂ ٛڀِ أڃٺ.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل - 

ڃٌٿَ أٓڄخء ٫ن أٓڄخء أنيخ نِٿض ٫ني ىحٍ حٿڄِىٿٴش ٳٸخٿض9 أُ رنِ ىپ ٯخد حٿٸڄَ ٿْڀش 

ؿڄ٪ ًىِ طٜڀِ ٷڀض ٙ ٳٜڀض ٓخ٫ش ػڂ ٷخٿض9 أُ رنِ ىپ ٯخد حٿٸڄَ ٷخٽ ًٷي ٯخد 

نخ ريخ كظَ ٍڃْنخ حٿـڄَس ػڂ ٍؿ٬ض حٿٸڄَ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٿض9 ٳخٍطلڀٌح ٳخٍطلڀنخ ػڂ ڃ٠ْ

ٳٜڀض حٿٜزق ٳِ ڃنِٿيخ ٳٸڀض ٿيخ أُ ىنظخه ٿٸي ٯڀٔنخ ٷخٿض9 ٻٚ ّخ رنِ اڅ نزِ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أًڅ ٿڀ٬٨ن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ڃٌٿَ  - 

ش ٣ْخٿٔش ٫ڀْيخ ٿزنش ٗزَ ڃن ىّزخؽ ٻًَٔحنِ أٓڄخء ٫ن أٓڄخء ٷخٽ أهَؿض اٿَ ؿز

 ًٳَؿخىخ ڃټٴٌٳخڅ رو ٷخٿض9

ىٌه ؿزش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڀزٔيخ ٻخنض ٫ني ٫خث٘ش ٳڀڄخ ٷز٠ض -

َِ ٳنلن نٰٔڀيخ ٿڀڄَّٞ ڃنخ ّٔظ٘ٴَ ريخ.  ٫خث٘ش ٷز٠ظيخ اٿ

٬ّنِ حرن ِّّي حٿ٤٬خٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ أرخڅ  - 

٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أڅ 

 نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ٙ ِٗء أٯَْ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٫ن كـخؽ ٫ن أرِ ٫ڄَ ڃٌٿَ أٓڄخء  - 

 أٓڄخء ؿزش ڃًٍٍِس رخٿيّزخؽ ٳٸخٿض9 ٳِ ىٌه ٷخٿض9 أهَؿض اٿْنخ

 ٻخڅ ّڀٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬يً.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ڃٌٿَ ٕٓڄخء  - 

 رنض أرِ رټَ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

 ظيخ ىّزخؽ ٻًَٔحنِ.ٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزش ڃن ٣ْخٿٔش ٿزن-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃٔڀڂ حٿٸَُ ٷخٽ ٓؤٿض حرن  - 

٫زخّ ٫ن ڃظ٬ش حٿلؾ ٳَهٚ ٳْيخ ًٻخڅ حرن حٿِرَْ ّنيَ ٫نيخ ٳٸخٽ9 ىٌه أځ حرن حٿِرَْ 

 طليع

ْيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٳْيخ ٳخىهڀٌح ٫ڀْيخ ٳخٓؤٿٌىخ ٷخٽ ٳيهڀنخ ٫ڀ-

 ٳبًح حڃَأس ٟوڄش ٫ڄْخء ٳٸخٿض9 ٷي ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن  - 

ڃٔڀڂ أهٌ حٿِىَُ ٫ن ڃٌٙس ٕٓڄخء رنض أرِ رټَ ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ن ٻخڅ ڃنټن ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ طَٳ٪ ٍأٓيخ كظَ نَٳ٪ ٍإًٓنخ ٻَحىش أڅ ڃ-

 َّّن ٫ٌٍحص حٿَؿخٽ ٿَٰٜ أٍُىڂ ًٻخنٌح اً ًحٹ ّؤطًٍِڅ ريٌه حٿنڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ًٍف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن  - 

نيخ ٷخٿض9 ٻخڅ حٿڄٔڀڄٌڅ ًًُ كخؿش حٿِىَُ ٫ن ر٠٬يڂ ٫ن ڃٌٙس ٕٓڄخء ٫ن أٓڄخء أ

ّؤطًٍِڅ ريٌه حٿنڄَس ٳټخنض طزڀٮ أنٜخٱ ٌٓٷيڂ أً نلٌ ًٿٺ ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٬ّنِ حٿنٔخء ٳٚ طَٳ٪ ٍأٓيخ كظَ نَٳ٪ ٍإًٓنخ ٻَحىش -

 أڅ طن٨َ اٿَ ٫ٌٍحص حٿَؿخٽ ڃن َٰٛ أٍُىڂ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ رن ٗيخد كيػنخ  - 

أهِ حٿِىَُ ٫ن ڃٌٿَ ٕٓڄخء ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٻخڅ ڃنټن ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٌٻَ حٿليّغ.-

ىْذ ٷخٽ كيػنِ حٿن٬ڄخڅ رن ٍحٗي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ً - 

٫ن حرن أهِ حٿِىَُ ٫ن ڃٌٿَ ٕٓڄخء رنض أرِ رټَ ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ طَٳ٪ ٍأٓيخ كظَ َّٳ٪ حٿَؿخٽ -

 ٌٍحطيڂ اًح ٓـيًح.ٍإًٓيڂ ٷخٿض9 ًًٿٺ أڅ أٍُىڂ ٻخنض ٷَْٜس ڃوخٳش أڅ طنټ٘ٲ ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء ڃن ٻخڅ ڃنټن ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ طَٳ٪ ٍأٓيخ كظَ َّٳ٪ حٗڃخځ -

 أٓو ڃن ْٟٶ ػْخد حٿَؿخٽ.ٍ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 

 أٓڄخء رنض أرِ رټَ

ٷخٿض9 كــنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنخ ٳـ٬ڀنخىخ ٫ڄَس ٳؤكڀڀنخ ٻپ -

 حٗكٚٽ كظَ ٬٤ٓض حٿڄـخڃَ رْن حٿنٔخء ًحٿَؿخٽ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٫ن أرِ رټَ رن  كيػنخ ٫زي - 

 ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ؿيطو ٳڄخ أىٍُ أٓڄخء رنض أرِ رټَ أً ٬ٓيٍ رنض ٫ٌٱ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ ٟزخ٫ش رنض ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳٸخٽ9 ڃخ ّڄن٬ٺ -

ِ أهخٱ حٿلزْ ٷخٽ ٳؤكَڃِ ًحٗظ٣َِ اڅ ڃن حٿلؾ ّخ ٫ڄش ٷخٿض9 انِ حڃَأس ٓٸْڄش ًان

 ڃلڀٺ كْغ كزٔض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػض ٫ن أٓڄخء  - 

 رنض أرِ رټَ أنيخ ٷخٿض9

ٳ٩ِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٳؤهٌ ى٫ٍخ كظَ أىٍٹ رَىحثو ٳٸخځ -

ػڂ َّٻ٪ ٷخٿض9 ٳـ٬ڀض أن٨َ اٿَ حٿڄَأس حٿظِ ىِ أٻزَ ڃنِ ٷخثڄش رخٿنخّ ٷْخڃخ ٣ٌّٚ ّٸٌځ 

ًاٿَ حٿڄَأس حٿظِ ىِ أٓٸڂ ڃنِ ٷخثڄش ٳٸڀض انِ أكٶ أڅ أٛزَ ٫ڀَ ٣ٌٽ حٿٸْخځ ڃنٺ ٷخٽ 

حرن ؿَّؾ كيػنِ ڃنٌٍٜ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن أٓڄخء رنض أرِ 

 رټَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٩ِ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ رن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٌٕٓى  كيػنخ - 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸَأ ًىٌ ّٜڀِ نلٌ حٿَٻن ٷزپ أڅ ّٜي٩ -

 رڄخ ّئڃَ ًحٿڄَ٘ٻٌڅ ّٔظڄ٬ٌڅ ٳزؤُ آٙء ٍرټڄخ طټٌرخڅ.

ِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

رن ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫ن ؿيطو أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٿڄخ ًٷٲ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌُ ٣ٌٍ ٷخٽ أرٌ ٷلخٳش ٙرنش ٿو ڃن أَٰٛ ًٿيه أُ رنْش 

ه ٷخٿض9 ٳؤَٗٳض رو ٫ڀْو ٳٸخٽ9 ّخ رنْش أ٧يَُ رِ ٫ڀَ أرِ ٷزْْ ٷخٿض9 ًٷي ٻٲ رَٜ

ڃخًح طَّن ٷخٿض9 أٍٍ ٌٓحى ڃـظڄ٬خ ٷخٽ طڀٺ حٿوْپ ٷخٿض9 ًأٍٍ ٍؿٚ ٬َّٔ رْن ًٿٺ 

حٿٌٔحى ڃٸزٚ ًڃيرَح ٷخٽ ّخ رنْش ًٿٺ حٿٌح٩ُ ٬ّنِ حٿٌُ ّؤڃَ حٿوْپ ًّظٸيځ اٿْيخ ػڂ ٷخٿض9 

رِ اٿَ رْظِ ٳخنل٤ض رو ٷي ًحهلل حنظَ٘ حٿٌٔحى ٳٸخٽ ٷي ًحهلل اًح ىٳ٬ض حٿوْپ ٳؤ٫َِٓ 

ًطڀٸخه حٿوْپ ٷزپ أڅ ّٜپ اٿَ رْظو ًٳِ ٫نٶ حٿـخٍّش ٣ٌٵ ٿيخ ڃن ًٍٵ ٳظڀٸخىخ ٍؿپ 

ٳخٷظڀ٬و ڃن ٫نٸيخ ٷخٿض9 ٳڀڄخ ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټش ًىهپ حٿڄٔـي أطخه 

 أرٌ رټَ رؤرْو ٬ٌّىه ٳڀڄخ ٍآه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ْن ٳِ رْظو كظَ أٻٌڅ أنخ آطْو ٳْو ٷخٽ أرٌ رټَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌ أكٶ أڅ ىٚ طَٻض حٿ٘-

ّڄِ٘ اٿْٺ ڃن أڅ طڄِ٘ أنض اٿْو ٷخٽ ٳخؿڀٔو رْن ّيّو ػڂ ڃٔق ٛيٍه ػڂ ٷخٽ ٿو9 أٓڀڂ 
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ٳؤٓڀڂ ًىهپ رو أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍأٓو ٻؤنو 

ڀْو ًٓڀڂ9 ٯًَْح ىٌح ڃن ٬َٗه ػڂ ٷخځ أرٌ رټَ ٳؤهٌ رْي ػٰخڃش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

 أهظو ٳٸخٽ9 أن٘ي رخهلل ًرخٗٓٚځ ٣ٌٵ أهظِ ٳڀڂ ّـزو أكي ٳٸخٽ9 ّخ أهْش حكظٔزِ ٣ٌٷٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ  - 

 ٫ن ؿيطو أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 رن ٫زخى ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ أڅ أرخه كيػو

ٿڄخ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهَؽ ڃ٬و أرٌ رټَ حكظڄپ أرٌ رټَ ڃخٿو ٻڀو -

ڃ٬و هڄٔش آٙٱ ىٍىڂ أً ٓظش آٙٱ ىٍىڂ ٷخٿض9 ًحن٤ڀٶ ريخ ڃ٬و ٷخٿض9 ٳيهپ ٫ڀْنخ 

ڀض ٻٚ ّخ ؿيُ أرٌ ٷلخٳش ًٷي ًىذ رَٜه ٳٸخٽ9 ًحهلل انِ ٍٕحه ٷي ٳـ٬ټڂ رڄخٿو ٷخٿض9 ٷ

أرض انو ٷي طَٹ ٿنخ هَْح ٻؼَْح ٷخٿض9 ٳؤهٌص أكـخٍح ٳظَٻظيخ ٳ٬ٌٟظيخ ٳِ ٻٌس ٿزْض ٻخڅ 

أرِ ٠ّ٪ ٳْيخ ڃخٿو ػڂ ٬ًٟض ٫ڀْيخ ػٌرخ ػڂ أهٌص رْيه ٳٸڀض9 ّخ أرض ٟ٪ ّيٹ ٫ڀَ ىٌح 

حٿڄخٽ ٷخٿض9 ٳٌٟ٪ ّيه ٫ڀْو ٳٸخٽ9 ٙ رؤّ اڅ ٻخڅ ٷي طَٹ ٿټڂ ىٌح ٳٸي أكٔن ًٳِ ىٌح 

 ٷخٿض9 ٙ ًحهلل ڃخ طَٹ ٿنخ ْٗجخ ًٿټنِ ٷي أٍىص أڅ أٓټن حٿْ٘ن رٌٿٺ.ٿټڂ رٚ٭ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ٫ٸْپ رن هخٿي  - 

٫ن حرن ٗيخد ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أنيخ ٻخنض اًح ػَىص ٯ٤ظو ْٗجخ كظَ ٌّىذ ٳٌٍه 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9ػڂ طٸٌٽ9 انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 انو أ٨٫ڂ ٿڀزَٻش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫ٸْپ ًكيػنخ  - 

٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ رن هخٿي ٫ن حرن ٗيخد 

 ٫ن ٫ًَس ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أنيخ ٻخنض اًح ػَىص ٯ٤ظو

 ٻَ ڃؼڀو.ٳٌ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَحڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ رَُٜ ٫ن  - 

ڃنٌٍٜ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو ٫ن أٓڄخء أڅ حڃَأس ؿخءص اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

َِ أٳؤٛپ  ًٓڀڂ ٳٸڀض انِ ًُؿض حرنظِ ٳڄَٟض ٳظڄ١َ ٍأٓيخ ًاڅ ًُؿيخ ٷي حهظڀٲ اٿ

 ٍأٓيخ ٷخٿض9

 ٛڀش ًحٿڄٔظٌٛڀش.ٳٔذ حٿٌح-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَحڅ رن ِّّي كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

أڃو ٫ن أٓڄخء ٷخٿض9 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيڀْن رخٿلؾ ٳٸخٿض9 ٳٸخٽ 

 ٿنخ

 ڃن ٻخڅ ڃ٬و ىيُ ٳڀْٸڂ ٫ڀَ اكَحڃو ًڃن ٿڂ ّټن ڃ٬و ىيُ ٳڀْلڀپ.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حرن حٌٕٓى  كيػنخ ٫زي حهلل - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زخىس رن حٿڄيخؿَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حرن ٫زخّ ّٸٌٽ ٙرن حٿِرَْ أٙ طٔؤٽ أڃٺ ٷخٽ 

ٳيهڀنخ ٫ڀَ أڃو أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٳٸخٿض9 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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 كظَ اًح ٻنخ رٌُ حٿلڀْٴش ٷخٽ9

ٍحى ڃنټڂ أڅ ّيپ رخٿلؾ ٳڀْيپ ًڃن أٍحى ڃنټڂ أڅ ّيپ ر٬ڄَس ٳڀْيپ ٷخٿض أٓڄخء9 ڃن أ-

 ًٻنض أنخ ٫ًخث٘ش ًحٿڄٸيحى ًحٿِرَْ ڃڄن أىپ ر٬ڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ نخٳ٪ ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن حرن  - 

 أرِ ڃڀټْش ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿټٌٔٱ ٷخٿض9 ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٷخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ 

حٿٔـٌى ػڂ ٍٳ٪ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ حٿٔـٌى ػڂ ٷخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ 

ٍٳ٪ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ حٿٔـٌى ػڂ ٍٳ٪ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ  ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ

حٿٔـٌى ػڂ حنَٜٱ ٳٸخٽ9 ىنض ڃنِ حٿـنش كظَ ٿٌ حؿظَأص ٿـجظټڂ رٸ٤خٱ ڃن ٷ٤خٳيخ 

ًىنض ڃنِ حٿنخٍ كظَ ٷڀض ّخٍد ًأنخ ڃ٬يڂ ًاًح حڃَأس ٷخٽ نخٳ٪ كٔزض أنو ٷخٽ طويٗيخ 

ىِ أٍٓڀظيخ طؤٻپ ىَس ٷڀض ڃخ ٗؤڅ ىٌه ٷْپ ٿِ كزٔظيخ كظَ ڃخطض ٙ ىِ أ٬٣ڄظيخ ًٙ 

 ڃن ه٘خٕ حٍٕٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 

 أٓڄخء ٷخٿض9

كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حرن حٌٕٓى ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زخىس رن حٿڄيخؿَ 

هڀنخ ٫ڀَ أڃو أٓڄخء رنض ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حرن ٫زخّ ّٸٌٽ ٙرن حٿِرَْ أٙ طٔؤٽ أڃٺ ٷخٽ ٳي

 أرِ رټَ ٳٸخٿض9 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻنخ رٌُ حٿلڀْٴش ٷخٽ9

ڃن أٍحى ڃنټڂ أڅ ّيپ رخٿلؾ ٳڀْيپ ًڃن أٍحى ڃنټڂ أڅ ّيپ ر٬ڄَس ٳڀْيپ ٷخٿض أٓڄخء9 -

 ًٻنض أنخ ٫ًخث٘ش ًحٿڄٸيحى ًحٿِرَْ ڃڄن أىپ ر٬ڄَس.

رِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ نخٳ٪ ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 أرِ ڃڀټْش ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿټٌٔٱ ٷخٿض9 ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ -

حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٷخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ 

ػڂ ٍٳ٪ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ حٿٔـٌى ػڂ ٷخځ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪  حٿٔـٌى

ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ حٿٔـٌى ػڂ ٍٳ٪ ػڂ ٓـي ٳؤ٣خٽ 

حٿٔـٌى ػڂ حنَٜٱ ٳٸخٽ9 ىنض ڃنِ حٿـنش كظَ ٿٌ حؿظَأص ٿـجظټڂ رٸ٤خٱ ڃن ٷ٤خٳيخ 

ًأنخ ڃ٬يڂ ًاًح حڃَأس ٷخٽ نخٳ٪ كٔزض أنو ٷخٽ طويٗيخ ًىنض ڃنِ حٿنخٍ كظَ ٷڀض ّخٍد 

ىَس ٷڀض ڃخ ٗؤڅ ىٌه ٷْپ ٿِ كزٔظيخ كظَ ڃخطض ٙ ىِ أ٬٣ڄظيخ ًٙ ىِ أٍٓڀظيخ طؤٻپ 

 ڃن ه٘خٕ حٍٕٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 

 أٓڄخء ٷخٿض9
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ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٳٜڀَ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ حنټٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓ-

ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤ٣خٽ حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ ٳؤ٣خٽ حٿٸْخځ ػڂ 

ٓـي ٓـيطْن ػڂ ٳ٬پ ٳِ حٿؼخنْش ڃؼپ ًٿٺ ػڂ ٷخٽ9 ٿٸي أىنْض ڃنِ حٿـنش كظَ ٿٌ حؿظَأص 

حٿنخٍ كظَ ٷڀض ّخ ٍد ًأنخ ڃ٬يڂ ٳَأّض  ٫ڀْيخ ٕطْظټڂ رٸ٤خٱ ڃن أٷ٤خٳيخ ًٿٸي أىنْض ڃنِ

ٳْيخ ىَس ٷخٽ كٔزض أنيخ طويٕ حڃَأس كزٔظيخ ٳڀڂ ط٬٤ڄيخ ًٿڂ طي٫يخ طؤٻپ ڃن ه٘خٕ 

 حٍٕٝ كظَ ڃخطض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف ٷخٽ كيػنخ  - 

رنض ْٗزش ًىِ أڃو ٫ن  حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ڃنٌٍٜ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٛٴْش

 أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 هَؿنخ ڃلَڃْن ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن ٻخڅ ڃ٬و ىيُ ٳڀْظڂ ًٷخٽ ًٍف ٳڀْٸڂ ٫ڀَ اكَحڃو ًڃن ٿڂ ّټن ڃ٬و ىيُ ٳڀْلڀپ -

ٷخٿض9 ٳڀڂ ّټن ڃ٬ِ ىيُ ٳلڀڀض ًٻخڅ حٿِرَْ ًُؿيخ ىيُ ٳڀڂ ّلپ ٷخٿض9 ٳڀزٔض ػْخرِ 

 ِرَْ ٳٸخٽ ٷٌڃِ ٫نِ ٷخٿض9 ٳٸڀض أطوَ٘ أڅ أػذ ٫ڀْٺ.ًكڀڀض ٳـجض اٿَ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف ٷخٽ كيػنخ  - 

حرن ؿَّؾ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أنيخ ٷخٿض9 

أُ رنِ ىپ ٯخد حٿٸڄَ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٿض9  أُ رنِ ىپ ٯخد حٿٸڄَ ٿْڀش ؿڄ٪ ٷڀض ٙ ػڂ ٷخٿض9

ٳخٍطلڀٌح ػڂ ڃ٠ْنخ كظَ ٍڃض حٿـڄَس ػڂ ٍؿ٬ض ٳٜڀض حٿٜزق ٳِ ڃنِٿيخ ٳٸڀض ٿيخ9 ٿٸي 

 ٯڀٔنخ ٷخٽ ًٍف أُ ىنظخه ٷخٿض9 ٻٚ ّخ رنِ اڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أًڅ ٿڀ٬٨ن.-

ن أرِ حٿٜيّٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٷخٽ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ - 

حٿنخؿِ أڅ حٿلـخؽ رن ٌّٓٲ ىهپ ٫ڀَ أٓڄخء رنض أرِ رټَ ر٬ي ڃخ ٷظپ حرنيخ ٫زي حهلل رن 

حٿِرَْ ٳٸخٽ9 اڅ حرنٺ أٿلي ٳِ ىٌح حٿزْض ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أًحٷو ڃن ٫ٌحد أٿْڂ ًٳ٬پ رو 

 ڃخ ٳ٬پ ٳٸخٿض9 ٻٌرض ٻخڅ رَح رخٿٌحٿيّن ٌٛحڃخ ٷٌحڃخ ًحهلل

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ْٓوَؽ ڃن ػٸْٲ ٻٌحرخڅ حٓهَ ڃنيڄخ َٗ ٿٸي أهزَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 ڃن حًٕٽ ًىٌ ڃزَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن ٫ن أڃو ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أنيخ ٷخٿض9

ڀڂ ٳؤهٌ ى٫ٍخ كظَ أىٍٹ رَىحثو ٳ٩ِ ٌّځ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

ٳٸخځ رخٿنخّ ٷْخڃخ ٣ٌّٚ ّٸٌځ ػڂ َّٻ٪ ٳڀٌ ؿخء انٔخڅ ر٬ي ڃخ ٍٻ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٿڂ ٬ّڀڂ أنو ٍٻ٪ ڃخ كيع نٴٔو أنو ٍٻ٪ ڃن ٣ٌٽ حٿٸْخځ ٷخٿض9 ٳـ٬ڀض أن٨َ اٿَ 

څ أٛزَ ٫ڀَ حٿڄَأس حٿظِ ىِ أٻزَ ڃنِ ًاٿَ حٿڄَأس حٿظِ ىِ أٓٸڂ ڃنِ ٷخثڄش ًأنخ أكٶ أ

 ٣ٌٽ حٿٸْخځ ڃنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ كيػنخ كَد  - 
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رن ٗيحى ًأرخڅ رن ِّّي ٻٚىڄخ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش أڅ ٫ًَس 

 ّٸٌٽ9 أهزَه أڅ أٓڄخء أهزَطو أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ

انو ٿْْ ِٗء أٯَْ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ًٷخٽ ٌّنْ ٳِ كيّؼو ٫ن أرخڅ ٙ ِٗء أٯَْ ڃن -

 حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ  - 

كيػنِ ًىذ رن ٻْٔخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ڃَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ًٓڀڂ ًأنخ أكِٜ ْٗجخ ًأٻْڀو ٷخٽ9حهلل ٫ڀْو 

ّخ أٓڄخء ٙ طلِٜ ٳْلِٜ حهلل ٫ڀْٺ ٷخٿض9 ٳڄخ أكْٜض ْٗجخ ر٬ي ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃن ٫نيُ ًٙ ىهپ ٫ڀِ ًڃخ نٴٌ ٫نيُ ڃن ٍُٵ حهلل اٙ أهڀٴو حهلل 

 ٫ِ ًؿپ.

٬ّنِ حرن ٻؼَْ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش  - 

 رن حٿِرَْ ٫ن أڃو أٓڄخء رنض أرِ رټَ أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃخ ڃن ِٗء أٯَْ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن حرن أرِ ڃڀټْش  - 

ٿو ٳَّ ٻنض أٌٓٓو ًٿڂ ّټن ِٗء ڃن أڅ أٓڄخء ٷخٿض9 ٻنض أهيځ حٿِرَْ ًُؿيخ ًٻخڅ 

َِ ڃن ْٓخٓش حٿٴَّ ٳټنض حكظٖ ٿو ًأٷٌځ ٫ڀْو ًأٌٓٓو ًأٍٟن ٿو  حٿويڃش أٗي ٫ڀ

 حٿنٌٍ ٷخٽ ػڂ أنيخ أٛخرض هخىڃخ أ٤٫خىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 ٳټٴظنِ ْٓخٓش حٿٴَّ ٳؤٿٸض ٫نِ ڃئنظو.-

كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ - 

ٓڀڄش ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنز9َ

 ٙ ِٗء أٯَْ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ ىٌح حٿليّغ رو٢ ّيه كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن  - 

٬ٓيًّو ٷخٽ كيػنخ ٫زخى ٬ّنِ حرن حٿ٬ٌحځ ٫ن ىًَڅ رن ٫نظَس ٫ن أرْو ٷخٽ ٿڄخ  ٓڀْڄخڅ

ٷظپ حٿلـخؽ حرن حٿِرَْ ًٛڀزو ڃنټٌٓخ ٳزْنخ ىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ اً ؿخءص أٓڄخء ًڃ٬يخ أڃش 

طٸٌىىخ ًٷي ًىذ رَٜىخ ٳٸخٿض9 أّن أڃَْٻڂ ٳٌٻَ ٷٜش ٳٸخٿض9 ٻٌرض ًٿټنِ أكيػٺ كيّؼخ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 ّوَؽ ڃن ػٸْٲ ٻٌحرخڅ حٓهَ ڃنيڄخ أَٗ ڃن حًٕٽ ًىٌ ڃزَْ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ حرن  - 

ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن ِّّي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ڃٌٿَ أٓڄخء ّليع أنو ٓڄ٪ أٓڄخء رنض أرِ 

 رټَ طٸٌٽ9

َ ٓخ٫يحڅ ڃن ىّزخؽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫خىڄخ اّخه ّٸخطپ ٫نيُ ٿڀِرْ-
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 ٳْيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كـْن رن حٿڄؼنَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش  - 

حٿڄخؿٌ٘څ ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن حٿڄنټيٍ ٷخٽ ٻخنض أٓڄخء طليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٷخٽ9

حٗنٔخڅ ٷزَه ٳبڅ ٻخڅ ڃئڃنخ أكٲ رو ٫ڄڀو حٿٜٚس ًحٿْٜخځ ٷخٽ ٳْؤطْو حٿڄڀٺ  اًح ىهپ-

ڃن نلٌ حٿٜٚس ٳظَىه ًڃن نلٌ حٿْٜخځ ٳَْىه ٷخٽ ٳْنخىّو حؿڀْ ٷخٽ ٳْـڀْ ٳْٸٌٽ ٿو 

ڃخًح طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٷخٽ ڃلڄي ٷخٽ أنخ أٗيي 

ْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٸٌٽ ًڃخ ّيٍّٺ أىٍٻظو ٷخٽ أٗيي أنو ٌٍٓٽ حهلل أنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

ٷخٽ ّٸٌٽ ٫ڀَ ًٿٺ ٫٘ض ٫ًڀْو ڃض ٫ًڀْو طز٬غ ٷخٽ ًاڅ ٻخڅ ٳخؿَح أً ٻخٳَح ٷخٽ ؿخء 

حٿڄڀٺ ًٿْْ رْنو ًرْنو ِٗء َّىه ٷخٽ ٳؤؿڀٔو ٷخٽ ّٸٌٽ حؿڀْ ڃخًح طٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿَؿپ 

ڄ٬ض حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ْٗجخ ٳٸڀظو ٷخٽ ٷخٽ أُ ٍؿپ ٷخٽ ڃلڄي ٷخٽ ّٸٌٽ ًحهلل ڃخ أىٍُ ٓ

ٳْٸٌٽ ٿو حٿڄڀٺ ٫ڀَ ًٿٺ ٫٘ض ٫ًڀْو ڃض ٫ًڀْو طز٬غ ٷخٽ ًطٔڀ٢ ٫ڀْو ىحرش ٳِ ٷزَه 

ڃ٬يخ ١ٌٓ طڄَطو ؿڄَس ڃؼپ ٯَد حٿز٬َْ ط٠َرو ڃخ ٗخء حهلل ٛڄخء ٙ طٔڄ٪ ٌٛطو 

 ٳظَكڄو.

ش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄ - 

َِ ؿنخف اڅ ط٘ز٬ض ڃن  أٓڄخء ٷخٿض9 أڅ اڃَأس ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ َٟس ٳيپ ٫ڀ

 ًُؿِ رَْٰ حٿٌُ ٤٬ّْنِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿڄظ٘ز٪ رڄخ ٿڂ ٤٬ّو ٻٚرْ ػٌرِ ًٍُ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ ٫ن  - 

 أٓڄخء ٷخٿض9 أٻڀنخ ٳَٓخ ٿنخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض  - 

حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أڅ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٷخٿض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

َِ ڃن ؿنخف اڅ ًٛڀض ٍأٓيخ ًٷخٽ ًٓڀڂ9 اڅ ٿِ رنْش ٫َّٔخ ًانو طڄَٵ ٬َٗى خ ٳيپ ٫ڀ

 ًٻْ٪ طڄ١َ ٬َٗىخ ٷخٽ9

 ٿ٬ن حهلل حٿٌحٛڀش ًحٿڄٔظٌٛڀش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن حرن أرِ ڃڀټْش ٫ن أٓڄخء أنيخ  - 

 ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿْْ ٿِ اٙ ڃخ أىهپ ٫ڀَ حٿِرَْ أٳؤٍٟن ڃنو ٷخٽ9

 ٫ِ حهلل ٫ڀْٺ.حٍٟوِ ًٙ ط٫ٌِ ٳٌْ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش ًأرٌ  - 

 ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش ٫ن أٓڄخء

أڅ اڃَأس أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 اكيحنخ ّْٜذ ػٌريخ ڃن ىځ حٿل٠ْش -

 .ٷخٿض9 طلظو ػڂ ٿظٸَٟو رخٿڄخء ػڂ طن٠لو ػڂ طٜڀِ ٳْو
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ًٻْ٪ كيػنخ ڃَْٰس رن ُّخى ٫ن أرِ ٫ڄَ ڃٌٿَ أٓڄخء - 

ٷخٽ ٷخٿض9 أٓڄخء ّخ ؿخٍّش نخًٿْنِ ؿزش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤهَؿض -

 ؿزش ڃن ٣ْخٿٔش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء  - 

 رټَ ٷخٿض9 رنض أرِ

 نلَنخ ٳَٓخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٻڀنخ ٿلڄو أً ڃن ٿلڄو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ ٫ًزي حٿـزخٍ رن ًٍى  - 

ٍؿٚڅ ڃن أىپ ڃټش ٓڄ٬خه ڃن حرن أرِ ڃڀټْش ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ أنيخ ٓؤٿض حٿنزِ 

ڀڂ أڅ حٿِرَْ ٍؿپ ٗيّي ًّؤطْنِ حٿڄٔټْن ٳؤطٜيٵ ٫ڀْو ڃن رْظو رَْٰ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

 اًنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٍٟوِ ًٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌِْ حهلل ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

 ٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌِْ حهلل ٫ڀْٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كـخؽ ٫ن أرِ  - 

 ٫ڄَ ڃٌٿَ أٓڄخء ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض ٿو ؿزش ڃن ٣ْخٿٔش ڃټٴٌٳش رخٿيّزخؽ ّڀٸَ ٳْو حٿ٬يً.-

كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن حرن أرِ ڃڀټْش ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

َِ حٿِرَْ  كيػظنِ أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿِ ِٗء اٙ ڃخ أىهپ ٫ڀ

 رْظِ ٳؤ٤٫ِ ڃنو ٷخٽ9

 أ٤٫ِ ًٙ طٌٻِ ٳٌْٻخ ٫ڀْٺ.-

نِ حرن أرِ ڃڀټْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَ - 

 أڅ ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ

 أهزَه ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ نلٌه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ڃٌٿَ أٓڄخء  - 

 ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9

 حنِ.ٻخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزش ڃن ٣ْخٿٔش ٿزنظيخ ىّزخؽ ٻًَٔ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

 حنٴٸِ أً حن٠وِ ًٙ طلِٜ ٳْلِٜ حهلل ٫ڀْٺ أً ٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌِْ حهلل ٫ڀْٺ.-

رن ٫ًَس ٫ن ٳخ٣ڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ  - 

رنض حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ًٻخنض ڃلْٜش ٫ًن ٫زخى رن كڄِس ٫ن أٓڄخء أڅ 
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 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9

حنٴٸِ أً حن٠وِ أً حنٴلِ ىټٌح ًىټٌح ًٙ ط٫ٌِ ٳ٫ٌِْ حهلل ٫ڀْٺ ًٙ طلِٜ ٳْلِٜ -

 حهلل ٫ڀْٺ.

حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ڃلڄي رن ٫زخى رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن - 

٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 هٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ض ٍؿزش؟؟ حٿنخّ ًىڂ ّٸٌٿٌڅ آّش ًنلن ٌّڃجٌ ٳِ ٳخ٩ُ 

ًٓڀڂ  ٳوَؿض ڃظڀٴ٬ش رٸ٤ْٴش ٿڀِرَْ كظَ ىهڀض ٫ڀَ ٫خث٘ش ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

ٷخثڂ ّٜڀِ ٿڀنخّ ٳٸڀض ٿ٬خث٘ش9 ڃخ ٿڀنخّ ٳؤٗخٍص رْيىخ اٿَ حٿٔڄخء ٷخٿض9 ٳٜڀْض ڃ٬يڂ 

ًٷي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَ٭ ڃن ٓـيطو حًٕٿَ ٷخٿض9 ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷْخڃخ ٣ٌّٚ كظَ ٍأّض ر٬ٞ ڃن ّٜڀِ ّنظ٠ق حٿڄخء ػڂ ٍٻ٪ ٳَٻ٪ 

ځ ًٿڂ ّٔـي ٷْخڃخ ٣ٌّٚ ًىٌ ىًڅ حٿٸْخځ حًٕٽ ػڂ ٍٻ٪ ٍٻ٫ٌخ ٣ٌّٚ ٍٻ٫ٌخ ٣ٌّٚ ػڂ ٷخ

 ًىٌ ىًڅ ٍٻ٫ٌو حًٕٽ ػڂ ٓـي ػڂ ٓڀڂ ًٷي طـڀض حٿ٘ڄْ ػڂ ٍٷِ حٿڄنزَ ٳٸخٽ9

ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ آّظخڅ ڃن آّخص حهلل ٙ ّؤٴخڅ ٿڄٌص أكي ًٙ ٿلْخطو ٳبًح -

ش ًاٿَ ًٻَ حهلل أّيخ حٿنخّ انو ٿڂ ّزٶ ِٗء ٿڂ ٍأّظڂ ًٿٺ ٳخٳ٫ٌِح اٿَ حٿٜٚس ًاٿَ حٿٜيٷ

أٻن ٍأّظو اٙ ًٷي ٍأّظو ٳِ ڃٸخڃِ ىٌح ًٷي أٍّظټڂ طٴظنٌڅ ٳِ ٷزٌٍٻڂ ّٔؤٽ أكيٻڂ ڃخ ٻنض 

طٸٌٽ ًڃخ ٻنض ط٬زي ٳبڅ ٷخٽ ٙ أىٍُ ٍأّض حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ْٗجخ ٳٸڀظو ًّٜن٬ٌڅ ْٗجخ 

حٿنخٍ ًاڅ ٷخٽ أٗيي أڅ ٳٜن٬ظو ٷْپ ٿو أؿپ ٫ڀَ حٿ٘ٺ ٫٘ض ٫ًڀْو ڃض ىٌ ڃٸ٬يٹ ڃن 

ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٷْپ ٿو ٫ڀَ حٿْٸْن ٫٘ض ٫ًڀْو ڃض ىٌح ڃٸ٬يٹ ڃن 

حٿـنش ًٷي ٍأّض هڄْٔن أً ٓز٬ْن أٿٴخ ّيهڀٌڅ حٿـنش ٳِ ڃؼپ ٌٍٛس حٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ٳٸخځ 

نټڂ ٿن طٔؤٿٌنِ اٿْو ٍؿپ ٳٸخٽ9 حى٩ حهلل أڅ ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٷخٽ حٿڀيڂ حؿ٬ڀو ڃنيڂ أّيخ حٿنخّ ا

٫ن ِٗء كظَ أنِٽ اٙ أهزَطټڂ رو ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ڃن أرِ ٷخٽ أرٌٹ ٳٚڅ حٿٌُ ٻخڅ 

 ّنٔذ اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ نَٜ رن رخد ٫ن كـخؽ ٫ن أرِ ٫ڄَ هظن ٻخڅ ٿ٤٬خء ٷخٽ  - 

 أهَؿض ٿنخ أٓڄخء ؿزش ڃًٍٍِس ريّزخؽ ٷخٿض9

 ح ٿٸِ حٿلَد ٿزْ ىٌه.ٷي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن  - 

َِ أڃِ ًىِ ٍحٯزش ًىِ ڃَ٘ٻش ٳِ ٫يي ٷَّٖ  أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٷيڃض ٫ڀ

ًڃيطيڂ حٿظِ ٻخنض رْنيڂ ًرْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃِ 

َِ ًىِ ٍحٯزش ًىِ ڃَ٘ٻش أٳؤٛڀيخ ٷخٽ9  ٷيڃض ٫ڀ

 ٛڀْيخ ٷخٽ ًأ٧نيخ ٧جَىخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃلڄي  - 

رن ٫زي حٿَكڄن رن نٌٳپ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض حٿڄنٌٍ ٫ن أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٷخٿض9 ٻنخ نئىُ 
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ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيّن ڃن ٷڄق رخٿڄي حٿٌُ طٸظخطٌڅ ُٻخس حٿٴ٤َ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓ

 رو.

 كيّغ أځ ٷْْ رنض ڃلٜن أهض ٫ټخٗش رن ڃلٜن ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن أځ ٷْْ  - 

 رنض ڃلٜن ٷخٿض9

 ٬٤ّڂ ٳزخٽ ٫ڀْو ٳي٫خ رڄخء ٳَٗو ٫ڀْو. ىهڀض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخرن ٿِ ٿڂ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن أځ ٷْْ رنض  - 

ڃلٜن أهض ٫ټخٗش رن ڃلٜن ٷخٿض9 ىهڀض رخرن ٿِ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڃَس ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّؤٻپ حٿ٬٤خځ ٳزخٽ ٳي٫خ رڄخء ٳَٗو ًىهڀض رخرن ٿِ ٷي أ٫ڀٸض ٫نو ًٷخٽ 

 ڃن حٿ٬ٌٍس ٳٸخٽ9

٫ٚځ طيٯَڅ أًٙىٻن ريٌح حٿ٬ٚٵ ٫ڀْټڂ ريٌح حٿٸ٢ٔ ًٷخٽ ڃَس ٓٴْخڅ حٿ٬ٌى حٿينيُ ٳبڅ -

 ٳْو ٓز٬ش أٗٴْش ڃنيخ ًحص حٿـنذ ٢٬ّٔ ڃن حٿ٬ٌٍس ًّڀي ڃن ًحص حٿـنذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ػخرض أرٌ حٿڄٸيحځ  - 

كيػنِ ٫يُ رن ىّنخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٷْْ رنض ڃلٜن ٷخٿض9 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٷخٽ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿؼٌد ّْٜزو ىځ حٿلْٞ ٷخٽ9

 كټْو ر٠ڀ٪ ًحٯٔڀْو رخٿڄخء ًحٿني ًٓيٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًىخٗڂ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ  - 

أځ ٷْْ رنض ڃلٜن ٫ن أځ ٷْْ أنيخ ٷخٿض9 طٌٳِ حرنِ  كزْذ ٫ن أرِ حٿلٔن ڃٌٿَ

 ٳـ٫ِض ٫ڀْو ٳٸڀض ٿڀٌُ ّٰٔڀو ٙ طٰٔپ حرنِ رخٿڄخء حٿزخٍى ٳظٸظڀو

ٳخن٤ڀٶ ٫ټخٗش رن ڃلٜن اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه رٸٌٿيخ ٳظزٔڂ ػڂ -

 ٷخٽ ڃخ ٷخٿض9 ٣خٽ ٫ڄَىخ ٷخٽ ٳٚ أ٫ڀڂ حڃَأس ٫ڄَص ڃخ ٫ڄَص.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي كيػنخ ٫زي  - 

حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أځ ٷْْ رنض ڃلٜن حٕٓيّش أهض ٫ټخٗش ٷخٿض9 ؿجض رخرن 

 ٿِ ٷي أ٫ڀٸض ٫نو أهخٱ أڅ ّټٌڅ رو حٿ٬ٌٍس ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

حٿ٬ٌى حٿينيُ ٬ّنِ حٿټٔض ٳبڅ ٳْو ٓز٬ش ٫ٚځ طيٯَڅ أًٙىٻن ريٌه حٿ٬ٚثٶ ٫ڀْټن ريٌح -

أٗٴْش ڃنيخ ًحص حٿـنذ ػڂ أهٌ حٿنزِ ٛزْيخ ٳ٬ٌٟو ٳِ كـَه ٳزخٽ ٫ڀْو ٳي٫خ رڄخء 

ٳن٠لو ًٿڂ ّټن حٿٜزِ رڀٮ أڅ ّؤٻپ حٿ٬٤خځ ٷخٽ حٿِىَُ ٳڄ٠ض حٿٔنش رؤڅ َّٕ رٌٽ 

 حٿٜزِ ًّٰٔپ رٌٽ حٿـخٍّش ٷخٽ حٿِىَُ ٳْٔظ٢٬ٔ ٿڀ٬ٌٍس ًّڀي ٿٌحص حٿـنذ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ػخرض أرِ حٿڄٸيحځ ٫ن ٫يُ رن ىّنخٍ ٫ن كي - 

أځ ٷْْ رنض ڃلٜن ٷخٿض9 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ىځ حٿلْٞ ّْٜذ 

 حٿؼٌد ٳٸخٽ9

 كټْو ًٿٌ ر٠ڀ٪.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ػخرض ٫ن - 

٫يُ رن ىّنخٍ ڃٌٿَ أځ ٷْْ ٫ن أځ ٷْْ رنض ڃلٜن ٷخٿض9 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ىځ حٿڄلْٞ ّْٜذ حٿؼٌد ٳٸخٽ9

 حٯٔڀْو رڄخء ًٓيٍ ًكټْو ًٿٌ ر٠ڀ٪.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي  - 

څ أځ ٷْْ رنض ڃلٜن اكيٍ رنِ أٓي رن هِّڄش ًٻخنض ڃن حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش أ

حٿڄيخؿَحص حًٕٽ حٿٚثِ رخ٬ّن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤهزَطنِ أنيخ أطض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخرن ٿيخ ٿڂ ّزڀٮ أڅ ّؤٻپ حٿ٬٤خځ ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ9

 ٫ٚځ طيٯَڅ أًٙىٻن.-

كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ كيػنخ حٿِىَُ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

٫ن ٫زْي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى ٫ن أځ ٷْْ رنض ڃلٜن أنيخ ؿخءص رخرن ٿيخ ًٷي أ٫ڀٸض 

 ٫ڀْو حٿ٬ٌٍس ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃنيخ ًحص ٫ٚځ طيٯَڅ أًٙىٻن ريٌح حٿ٬ڀٶ ٫ڀْټن ريٌح حٿ٬ٌى حٿينيُ ٳبڅ ٳْو ٓز٬ش أٗٴْش -

 حٿـنذ ػڂ أهٌ حٿٜزِ ٳزخٽ ٫ڀْو ٳي٫خ رڄخء ٳن٠لو ٷخٽ حرن ٗيخد ڃ٠ض حٿٔنش رٌٿٺ.

 كيّغ ٓيڀش رنض ٓيْپ رن ٫ڄًَ حڃَأس أرِ كٌّٴش ٍِٟ حهلل ٫نيڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش  - 

ڃلڄي ٫ن ٓيڀش حڃَأس أرِ كٌّٴش أنيخ ٷخٿض9  ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٸخٓڂ ٫ن حٿٸخٓڂ رن

َِ ًىٌ ًً ٿلْش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٓخٿڄخ ڃٌٿَ أرِ كٌّٴش ّيهپ ٫ڀ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 أ٬ٍْٟو ٳٸخٿض9 ٻْٲ أ٬ٍٟو ًىٌ ًً ٿلْش ٳؤ٬ٍٟظو ٳټخڅ ّيهپ ٫ڀْيخ.-

 كيّغ أڃْڄش رنض ٍٷْٸش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ 

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٷخٽ ٓڄ٪ حرن حٿڄنټيٍ أڃْڄش رنض ٍٷْٸش كيػنخ ٫زي  - 

طٸٌٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٌٔس ٳڀٸننخ ٳْڄخ حٓظ٬٤ظن ًأ٣ٸظن؟؟ ٷڀض 

 حهلل ًٌٍٓٿو أٍكڂ ڃنخ ڃن أنٴٔنخ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخ٬ّنخ ٷخٽ9

 ِ ٿڄخثش حڃَأس.انِ ٙ؟؟ أٛخٳق حٿنٔخء انڄخ ٷٌٿِ ٙڃَأس ٷٌٿ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ  - 

كيػنِ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن أڃْڄش رنض ٍٷْٸش حٿظڄْڄْش ٷخٿض9 أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٌٔس ڃن حٿڄٔڀڄْن ٿنزخ٬ّو ٳٸڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿجنخ ٿنزخ٬ّٺ ٫ڀَ أڅ ٙ

نَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ًٙ نَٔٵ ًٙ نِنِ ًٙ نٸظپ أًٙىنخ ًٙ نؤطِ رزيظخڅ نٴظَّو رْن أّيّنخ 

ًأٍؿڀنخ ًٙ ن٬ْٜٺ ٳِ ڃ٬ًَٱ ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٳْڄخ حٓظ٬٤ظن ًأ٣ٸظن؟؟ ٷخٿض9 

ٷڀنخ حهلل ًٌٍٓٿو أٍكڂ رنخ ڃن أنٴٔنخ رخ٬ّنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حًىزن ٳٸي رخ٬ّظټن انڄخ ٷٌٿِ 

حڃَأس ٻٸٌٿِ ٙڃَأس ًحكيس ٷخٿض9 ًٿڂ ّٜخٳق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخ ٿڄخثش 
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 حڃَأس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ  - 

 ٫ن أڃْڄش رنض ٍٷْٸش أنيخ ٷخٿض9

ٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٌٔس ڃن حٿڄٔڀڄْن نزخ٬ّو ٳ-

نزخ٬ّٺ ٫ڀَ أڅ ٙ نَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ًٙ نَٔٵ ًٙ نِنِ ًٙ نؤطِ رزيظخڅ نٴظَّو رْن أّيّنخ 

ًأٍؿڀنخ ًٙ ن٬ْٜٺ ٳِ ڃ٬ًَٱ ٷخٿض9 ٷخٽ ٳْڄخ حٓظ٬٤ظن ًأ٣ٸظن؟؟ ٷخٿض9 ٳٸڀنخ حهلل 

و ًٓڀڂ ًٌٍٓٿو أٍكڂ رنخ ڃنخ رؤنٴٔنخ ىڀڂ نخ٬ّٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 انِ ٙ أٛخٳق حٿنٔخء انڄخ ٷٌٿِ ٿڄخثش حڃَأس ٻٸٌٿِ ٙڃَأس ًحكيس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ  - 

حٿڄنټيٍ ٫ن أڃْڄش رنض ٍٷْٸش ٷخٿض9 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٔخء نزخ٬ّو ٳؤهٌ 

  نَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ حّٓش ٷخٽ٫9ڀْنخ ڃخ ٳِ حٿٸَآڅ أڅ ٙ

ٳْڄخ حٓظ٬٤ظن ًأ٣ٸظن؟؟ ٷڀنخ حهلل ًٌٍٓٿو أٍكڂ رنخ ڃن أنٴٔنخ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ -

 طٜخٳلنخ ٷخٽ انِ ٙ أٛخٳق حٿنٔخء انڄخ ٷٌٿِ ٙڃَأس ًحكيس ٻٸٌٿِ ٿڄخثش حڃَأس.

ٍ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټي - 

 ٓڄ٬ض أڃْڄش رنض ٍٷْٸش طليع أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٿٔض أٛخٳق حٿنٔخء انڄخ ٷٌٿِ ٙڃَأس ًحكيس ٻٸٌٿِ ٿڄخثش حڃَأس.-

 كيّغ أهض كٌّٴش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنِ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ  - 

ض كٌّٴش ٷخٿض9 ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًن ٍر٬ِ ٫ن حڃَأطو ٫ن أه

 ٳٸخٽ9

ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء أڃخ ٿټن ٳِ حٿٴ٠ش ڃخ طلڀْن أڃخ أنو ٿْْ ڃنټن حڃَأس طلڀَ ًىزخ ط٨يَه -

 اٙ ٫ٌرض رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 ٴش ٷخٿض9ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن حڃَأطو ٫ن أهض كٌّ

 ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ  - 

٫ن حڃَأطو ٫ن أهض كٌّٴش ًٻن ٿو أهٌحص ٷي أىٍٻن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 

 ه٤زنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

حٿنٔخء أٿْْ ٿټن ٳِ حٿٴ٠ش ڃخ طلڀْن أڃخ أنو ٿْْ ڃنټن حڃَأس طظلڀَ ًىزخ  ّخ ڃ٬َ٘-

 ط٨يَه اٙ ٫ٌرض رو.

 كيّغ أهض ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن حٿن٬ڄخڅ  - 
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٬زش ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي رن ٷخٽ ٓڄ٬ض ٣ڀلش حّٕخڃِ ّليع ًّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٗ

حٿن٬ڄخڅ ٫ن ٣ڀلش رن ڃَٜٱ ٫ن حڃَأس ڃن رنِ ٫زي حٿٸْْ ٫ن أهض ٫زي حهلل رن ًٍحكش 

 حٕنٜخٍُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ًؿذ حٿوًَؽ ٫ڀَ ٻپ ًحص ن٤خٵ.-

 كيّغ حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 رن أرِ ٣خٿذ ٷخٽ أٍٓڀنِ ٫ڀِ رن كْٔن اٿَ حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء

ٳٔؤٿظيخ ٫ن ًٌٟء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهَؿض ٿو ٬ّنِ انخء ّټٌڅ ڃيح أً -

ڄخء ٳِ ىٌح نلٌ ڃي ًٍر٪ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٻؤنو ٌّىذ اٿَ حٿيخٗڄِ ٷخٿض9 ٻنض أهَؽ ٿو حٿ

ٳْٜذ ٫ڀَ ّيّو ػٚػخ ًٷخٽ ڃَس ّٰٔپ ّيّو ٷزپ أڅ ّيهڀيڄخ ًّٰٔپ ًؿيو ػٚػخ 

ًّڄ٠ڄٞ ػٚػخ ًّٔظن٘ٶ ػٚػخ ًّٰٔپ ّيه حٿْڄنَ ػٚػخ ًحٿٍَْٔ ػٚػخ ًّڄٔق رَأٓو 

ًٷخٽ ڃَس أً ڃَطْن ڃٸزٚ ًڃيرَح ػڂ ّٰٔپ ٍؿڀْو ػٚػخ ٷي ؿخثنِ حرن ٫ڂ ٿٺ ٳٔؤٿنِ ًىٌ 

 ٳٸخٽ ٿِ ڃخ أؿي ٳِ ٻظخد حهلل اٙ ڃٔلظْن ًٯٔڀظْن.حرن ٫زخّ ٳؤهزَطو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٷخٽ  - 

 كيػظنِ حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء ٷخٿض9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطْنخ ٳْټؼَ ٳؤطخنخ ٳ٬ٌٟنخ ٿو حٿڄ٠ْؤس ٳٰٔپ ٻٴْو -

٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ڃَس ڃَس ًٯٔپ ًؿيو ػٚػخ ًًٍح٫ْو ػٚػخ ًڃٔق ٍأٓو رڄخ ػٚػخ ًڃ

رٸِ ڃن ًٌٟثو ٳِ ّيّو ڃَطْن ريأ رڄئهَه ػڂ ٍى ّيه اٿَ نخْٛظو ًٯٔپ ٍؿڀْو ػٚػخ 

 ًڃٔق أًنْو ڃٸيڃيڄخ ًڃئهَىڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ ٫ن هخٿي رن ًٻٌحڅ ٫ن حٿَرْ٪ رنض  - 

 ٫ٴَحء ٷخٿض9ڃ٬ًٌ رن 

ٻنخ نًِٰ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٔٸِ حٿٸٌځ ًنويڃيڂ ًنَى حٿـَكَ -

 ًحٿٸظڀَ اٿَ حٿڄيّنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ  - 

 ٫ن حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء ٷخٿض9

ٓڀڂ ٳ٬ٌٟنخ ٿو حٿڄ٠ْؤس ٳظٌٟؤ ػٚػخ ػٚػخ ًڃٔق رَأٓو أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ڃَطْن ريأ رڄئهَه ًأىهپ أٛز٬ْو ٳِ أًنْو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كٔن ٫ن حرن ٫ٸْپ ٫ن حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳؤىهپ أٛز٬ْو ٳِ ؿلَ أًنْو.-

كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن َّٗٺ ٫ن حرن ٫ٸْپ ٫ن حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

ٷخٿض9 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸنخ٩ ٳْو ٣ٍذ ًأؿَ ُٯذ ٳٌٟ٪ ٳِ ّيُ ْٗجخ 

 ٳٸخٽ9
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 طلڀِ ريٌح ًحٻظِٔ ريٌح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًڃينخ رن ٫زي حٿلڄْي أرٌ ٗزپ ٷخٙ كيػنخ  - 

ًٻٌحڅ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳِ كيّؼو كيػنخ أرٌ حٿلْٔن ٫ن حٿَرْ٪ ًٷخٽ كڄخى ٫ن هخٿي رن 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  هخٿي ٳِ كيّؼو ٷخٽ كيػظنِ حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َِٓ ٳٸ٬ي ٳِ ڃٌٟ٪ ٳَحِٗ ىٌح ٫ًنيُ ؿخٍّظخڅ ط٠َرخڅ رخٿيٱ 

ٳْڄخ طٸٌٙڅ ًٳْنخ نزِ ٬ّڀڂ ڃخ ّټٌڅ ٳِ حٿٌْځ ًٳِ ًطنيرخڅ آرخثِ حٿٌّن ٷظڀٌح ٌّځ ريٍ ٳٸخٿظخ 

 ٯي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أڃخ ىٌح ٳٚ طٸٌٙه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ـٚڅ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن ٍرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٫نيىخ ٳَأّظو ڃٔق ٫ڀَ ٍأٓو ڃـخٍُ حٿ٬َ٘ -

 ڃخ أٷزپ ڃنو ًڃخ أىرَ ًڃٔق ٛيٯْو ًأًنْو ٧خىَىڄخ ًرخ٣نيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

خٿض9 أىيّض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء ٷ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنخ٫خ ڃن ٣ٍذ ًأؿَ ُٯذ ٷخٿض9 ٳؤ٤٫خنِ ڃپء ٻٴْو كڀْخ أً ٷخٽ ًىزخ ٳٸخٽ9

 طلڀِ ريٌح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ڃلڄي رن ٫ـٚڅ ٫ن ٫زي  - 

 ٫ٴَحءحهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٫نيىخ ٳڄٔق حٿَأّ ٻڀو ڃن ٳٌٵ حٿ٬َ٘ ٻپ -

 نخكْش ٿنٜذ حٿ٬َ٘ ٙ ّلَٹ حٿ٬َ٘ ٫ن ىْجظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ هخٿي رن  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٍَ ًٻٌحڅ ٷخٽ كيػظنِ ٍرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ ٷخٿض9 ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل

 حٕنٜخٍ ٷخٽ9

 ڃن ٻخڅ ڃنټڂ ٛخثڄخ ٳڀْظڂ ٌٛڃو ًڃن ٻخڅ أٻپ ٳڀْٜڂ رٸْش ٫ْ٘ش ٌّڃو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي رن ًٻٌحڅ ٷخٽ ٓؤٿض  - 

٫ڀْو حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء ٫ن ٌٛځ ٫خٌٍٗحء ٳٸخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ًٓڀڂ ٌّځ ٫خٌٍٗحء9

ڃن أٛزق ڃنټڂ ٛخثڄخ ٷخٽ ٷخٿٌح ڃنخ حٿٜخثڂ ًڃنخ حٿڄٴ٤َ ٷخٽ ٳؤطڄٌح رٸْش ٌّڃټڂ ًأٍٓڀٌح -

 اٿَ ڃن كٌٽ حٿڄيّنش ٳڀْظڄٌح ٌٛڃيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ أرٌ كْٔن  - 

ڀض ٫ڀَ حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء ٳٸخٿض9 ىهپ ٷخٽ ٻخڅ ٌّځ ٕىپ حٿڄيّنش ّڀ٬زٌڅ ٳيه

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ٬ي ٫ڀَ ڃٌٟ٪ ٳَحِٗ ىٌح ٫ًنيُ ؿخٍّظخڅ  ٫ڀ
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طنيرخڅ آرخثِ حٿٌّن ٷظڀٌح ٌّځ ريٍ ط٠َرخڅ رخٿيٳٌٱ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس رخٿيٱ ٳٸخٿظخ ٳْڄخ 

 طٸٌٙڅ ًٳْنخ نزِ ٬ّڀڂ ڃخ ّټٌڅ ٳِ ٯي ٳٸخٽ9

 ه.أڃخ ىٌح ٳٚ طٸٌٙ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حٿَرْ٪ رنض ڃ٬ًٌ رن ٫ٴَحء

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٫نيىخ ٳڄٔق رَأٓو حٿَأّ ٻڀو ڃن ًٍحء -

 و.حٿ٬َ٘ ٻپ نخكْش ٿڄنٜذ حٿ٬َ٘ ٙ ّلَٹ حٿ٬َ٘ ٫ڀَ ىْجظ

 كيّغ ٓٚڃش رنض ڃ٬ٸپ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿَُحُ ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش رن حٿٴ٠پ  - 

ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حٿو٤خد رن ٛخٿق ٫ن أڃو ٷخٿض9 كيػظنِ ٓٚڃش رنض 

خ٫ْن ٳِ ىّنو ڃ٬ٸپ ٷخٿض9 ٻنض ٿڀلزخد رن ٫ڄًَ ًٿِ ڃنو ٯٚځ ٳٸخٿض ٿِ حڃَأطو9 حٓڅ طز

ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

ڃن ٛخكذ طَٻش حٿلزخد رن ٫ڄًَ ٳٸخٿٌح أهٌه أرٌ حٿَْٔ ٻ٬ذ رن ٫ڄًَ ٳي٫خه ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ٙ طز٬ٌْىخ ًح٫ظٸٌىخ ٳبًح ٓڄ٬ظڂ رَٷْٶ ٷي ؿخءنِ ٳخثظٌنِ 

ٌٟټڂ ٳٴ٬ڀٌح ٳخهظڀٴٌح ٳْڄخ رْنيڂ ر٬ي ًٳخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٷٌځ أځ أ٫

حٿٌٿي ڃڄڀٌٻش ٿٌٙ ًٿٺ ٿڂ ٬ٌّٟيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنيخ ًٷخٽ ر٠٬يڂ ىِ 

َِ ٻخڅ حٗهظٚٱ.  كَس ٷي أ٫ظٸيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٴ

 ٫نيخ كيّغ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ ٍِٟ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى رن حٿ٬ٌحځ ٫ن ىٚٽ ٬ّنِ حرن هزخد ٫ن ٫ټَڃش  - 

٫ن حرن ٫زخّ أڅ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٍّي أڅ أكؾ ٳؤٗظ١َ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٿض9 ٳټْٲ أٷٌٽ ٷخٽ9

 ڃلڀِ ڃن حٍٕٝ كْغ طلزٔنِ.ٷٌٿِ ٿزْٺ حٿڀيڂ ٿزْٺ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ حرن ڃزخٍٹ ٫ن أٓخڃش رن  - 

ُّي ٫ًڀِ حرن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿٴ٠پ رن حٿڄٴ٠پ 

رْظيخ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َٕؽ ٫ن ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ أنيخ ًرلض ٳِ 

ٗخس ٳؤٍٓپ اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أ٬٣ڄْنخ ڃن ٗخطټڂ ٳٸخٿض9 ٿڀٌَٓٽ 

ًحهلل ڃخ رٸِ ٫نينخ اٙ حٿَٷزش ًانِ أٓظلِ أڅ أٍٓپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رخٿَٷزش ٳَؿ٪ حٿٌَٓٽ ٳؤهزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 خ ٳبنيخ ىخىّش ًأٷَد حٿ٘خس اٿَ حٿوَْ ًأر٬يىخ ڃن حًٍٕ.حٍؿ٪ اٿْيخ ٳٸپ ٿيخ أٍٓڀِ ري-

 كيّغ أځ كَحځ رنض ڃڀلخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ّلَْ رن  - 
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٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ كَحځ أنيخ ٷخٿض9 رْنخ ٌٍٓٽ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثٚ ٳِ رْظِ اً حٓظْٸ٦ ًىٌ ٠ّلٺ ٳٸڀض9 رؤرِ ًأڃِ أنض ڃخ حهلل ٛڀَ ح

 ٠ّلټٺ ٳٸخٽ9

َِ نخّ ڃن أڃظِ َّٻزٌڅ ٧يَ ىٌح حٿزلَ ٻخٿڄڀٌٹ ٫ڀَ حَٕٓس ٳٸڀض9 حى٩ حهلل - ٫َٝ ٫ڀ

أڅ ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٷخٽ9 حٿڀيڂ حؿ٬ڀيخ ڃنيڂ ػڂ نخځ أ٠ّخ ٳخٓظْٸ٦ ًىٌ ٠ّلٺ ٳٸڀض9 رؤرِ 

َِ نخّ ڃن أڃظِ َّٻزٌڅ ىٌح حٿزلَ ٻخٿڄڀٌٹ ٫ڀَ  ًأڃِ ڃخ ٠ّلټٺ ٷخٽ9 ٫َٝ ٫ڀ

حَٕٓس ٳٸڀض9 حى٩ حهلل أڅ ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٳٸخٽ9 أنض ڃن حًٕٿْن ٳِٰص ڃ٪ ٫زخىس رن 

 حٿٜخڃض ًٻخڅ ًُؿيخ ٳٌٷٜظيخ رٰڀش ٿيخ ٗيزخء ٳٌٷ٬ض ٳڄخطض.

ن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنِ ّلَْ ر - 

٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ كَحځ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳِ رْظِ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

 كيّغ ؿٌحڃش رنض ًىذ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن  - 

 ًىذ كيػظيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ًَس ٫ن ٫خث٘ش أڅ ؿٌحڃش رنض 

ٿٸي ىڄڄض أڅ أنيَ ٫ن حٿْٰڀش كظَ ًٻَص أڅ ٳخٍّ ًحٿًَځ ّٜن٬ٌنو ٳٚ ٠َّ -

 أًٙىىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي  - 

حٕٓيّش ٷخٿض9 ٓڄ٬ض حٿَكڄن رن نٌٳپ ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن ؿٌحڃش رنض ًىذ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٿٸي ىڄڄض أڅ أنيَ ٫ن حٿْٰڀش كظَ ًٻَص أڅ ٳخٍّ ًحٿًَځ ّٴ٬ڀٌڅ ًٿٺ ٳٚ ٠َّ -

 أًٙىىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن  - 

ًٻخنض ڃن حٿڄيخؿَحص حًٕٽ ٷخٿض9  ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن ؿٌحڃش رنض ًىذ حٕٓيّش

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓجپ ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ9

 ىٌ حٿٌأى حٿوٴِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد  - 

 ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٌٕٓى

 ٳٌٻَه.-

 ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ أځ حٿيٍىحء 

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ُرخڅ ٫ن ٓيپ  كيػنخ ٫زي - 

٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ أځ حٿيٍىحء طٸٌٽ9 هَؿض ڃن حٿلڄخځ ٳڀٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
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 ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ڃن أّن ّخ أځ حٿيٍىحء ٷخٿض9 ڃن حٿلڄخځ ٳٸخٽ9 ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ڃخ ڃن حڃَأس ط٠٪ ػْخريخ -

 ڃن أڃيخطيخ اٙ ًىِ ىخطټش ٻپ ٓظَ رْنيخ ًرْن حٿَكڄن.ٳِ ٯَْ رْض أكي 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنِ ُرخڅ  - 

٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ أځ حٿيٍىحء طٸٌٽ9 هَؿض ڃن حٿلڄخځ ٳڀٸْنِ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٳٌٻَه.-

يػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كڀلڀش حٿيإٿِ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل ٫ن أځ حٿيٍىحء طَٳ٪ حٿليّغ 

 ٷخٿض9 ڃن

 ٍحر٢ ٳِ ِٗء ڃن ٌٓحكپ حٿڄٔڀڄْن ػٚػش أّخځ أؿِأص ٫نو ٍرخ١ ٓنش.-

حهلل رن ًىذ ٷخٽ ًٷخٽ كٌْس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

أهزَنِ أرٌ ٛوَ أڅ ّلنْ أرخ ڃٌَٓ كيػو أڅ أځ حٿيٍىحء كيػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸْيخ ٌّڃخ ٳٸخٽ9

ڃن أّن ؿجض ّخ أځ حٿيٍىحء ٳٸخٿض9 ڃن حٿلڄخځ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 -

 ًرْن حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٓظَ.ڃخ ڃن حڃَأس طن٩ِ ػْخريخ اٙ ىظټض ڃخ رْنيخ 

 كيّغ أځ ڃزَ٘ حڃَأس ُّي رن كخٍػش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حىٍّْ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

ؿخرَ ٫ن أځ ڃزَ٘ حڃَأس ُّي رن كخٍػش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ 

 رْض كٴٜش ٳٸخٽ9

أكي ٗيي ريٍح ًحٿليّزْش ٷخٿض9 كٴٜش أٿْْ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ ًاڅ ڃنټڂ ٙ ّيهپ حٿنخٍ -

 اٙ ًحٍىىخ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٳڄو ػڂ ننـِ حٿٌّن حطٸٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9زي حهلل ٫ن أځ ڃزَ٘ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓ

 ڃن ٯَّ ٯَٓخ أً ٩ٍُ ٫ٍُخ ٳؤٻپ ڃنو انٔخڅ أً ٓز٪ أً ىحرش أً ٣َْ ٳيٌ ٿو ٛيٷش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٳِ كخث٢ ڃن  ؿخرَ ٫ن أځ ڃزَ٘ ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

كٌحث٢ رنِ حٿنـخٍ ٳْو ٷزٌٍ ڃنيڂ ٷي ڃخطٌح ٳِ حٿـخىڀْش ٳٔڄ٬يڂ ًىڂ ٬ٌّرٌڅ ٳوَؽ ًىٌ 

 ّٸٌٽ9

حط٬ًٌْٔح رخهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًانيڂ ٿ٬ٌْرٌڅ ٳِ ٷزٌٍىڂ ٷخٽ9 -

 ن٬ڂ ٫ٌحرخ طٔڄ٬و حٿزيخثڂ.

س ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُحثي - 
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ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن أځ ڃزَ٘ ٷخٿض9 ؿخء ٯٚځ كخ٣ذ ٳٸخٽ9 ًحهلل ٙ ّيهپ كخ٣ذ حٿـنش 

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٻٌرض ٷي ٗيي ريٍح ًحٿليّزْش.-

 كيّغ ُّنذ حڃَأس ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ٚڅ ٷخٽ كيػنخ رټَْ رن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن حرن ٫ـ - 

حٕٗؾ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّنذ حڃَأس ٫زي حهلل ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9

 ًاًح ٗييص اكيحٻن حٿ٬٘خء ٳٚ طڄْ ٣ْزخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد ٬ًٓي ٷخٙ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٫ن ڃلڄي  - 

ى٘خځ ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٷخٽ  رن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن

أهزَطنِ ُّنذ حٿؼٸٴْش حڃَأس ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ٿيخ9

 اًح هَؿض اكيحٻن حٿ٬٘خء ٳٚ طڄْ ٣ْزخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

ٿلَع رن حٿڄ٤ٜڀٶ ٫ن حرن أهِ ُّنذ حڃَأس ٫زي حهلل ٫ن ُّنذ ٷخٿض9 ه٤زنخ ٌٍٓٽ ح

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء طٜيٷن ًٿٌ ڃن كڀْټن ٳبنټن أٻؼَ أىپ ؿينڂ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٿض9 ًٻخڅ -

ة ٫زي حهلل ٍؿٚ هٴْٲ ًحص حٿْي ٳٸڀض ٿو9 ٓپ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّـِ

٫نِ ڃن حٿٜيٷش حٿنٴٸش ٫ڀَ ًُؿِ ًأّظخځ ٳِ كـَُ ٷخٿض9 ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أٿٸْض ٫ڀْو حٿڄيخرش ٳٸخٽ9 حًىزِ أنض ٳخٓؤٿْو ٷخٿض9 ٳخن٤ڀٸض ٳخنظيْض اٿَ 

رخرو ٳبًح ٫ڀْو حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ حٓڄيخ ُّنذ كخؿظِ كخؿظيخ ٷخٿض9 ٳوَؽ ٫ڀْنخ رٚٽ 

نخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّـِة ٫نخ ڃن حٿٜيٷش حٿنٴٸش ٫ڀَ ٷخٿض9 ٳٸڀنخ ٿو ٓپ ٿ

أًُحؿنخ ًأّظخځ ٳِ كـٌٍنخ ٷخٿض9 ٳيهپ ٫ڀْو رٚٽ ٳٸخٽ9 ٫ڀَ حٿزخد ُّنذ ٳٸخٽ9 أُ 

حٿِّخنذ ٷخٽ ٳٸخٽ9 ُّنذ حڃَأس ٫زي حهلل ًُّنذ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ طٔؤٙنٺ ٫ن حٿنٴٸش 

ٿٺ ٫نيڄخ ڃن حٿٜيٷش ٷخٿض9 ٳوَؽ اٿْنخ ٫ڀَ أًُحؿيڄخ ًأّظخځ ٳِ كـٌٍىڄخ أّـِة ً

 ٳٸخٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٿيڄخ أؿَحڅ أؿَ حٿٸَحرش ًأؿَ حٿٜيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٫ن ٻڀؼٌځ ٫ن ُّنذ

 ه٤٤ين. أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍع حٿنٔخء-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٫ن ٻڀؼٌځ ٷخٿض9 ٻخنض ُّنذ طٴڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنيه 

حڃَأس ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ًنٔخء ڃن حٿڄيخؿَحص ّ٘ټٌڅ ڃنخُٿين ًأنين ّوَؿن ڃنو 
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ڄض ُّنذ ًطَٻض ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٠ًّْٶ ٫ڀْين ٳْو ٳظټڀ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

انٺ ٿٔض طټڀڄْن ر٬ْنٺ طټڀڄِ ًح٫ڄڀِ ٫ڄڀٺ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٌّڃجٌ أڅ ٌٍّع ڃن حٿڄيخؿَّن حٿنٔخء ٳڄخص ٫زي حهلل ٳٌٍػظو حڃَأطو ىحٍح رخٿڄيّنش.

 حٕنٜخٍّش ٍِٟ حهلل ٫نيخ كيّغ أځ حٿڄنٌٍ رنض ٷْْ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٳڀْق ٫ن أٌّد رن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 َِ ٬ٜ٬ٛش ٫ن ٬ّٸٌد رن أرِ ٬ّٸٌد ٫ن أځ حٿڄنٌٍ رنض ٷْْ حٕنٜخٍّش ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

خځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ٫ڀِ ٫ًڀِ نخٷو ڃن ڃَٝ ًٿنخ ىًحٽ ڃ٬ڀٸش ٳٸ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻپ ڃنيخ ًٷخځ ٫ڀِ ّؤٻپ ڃنيخ ٳ٤ٴٶ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿ٬ڀ9ِ

ڃو انٺ نخٷو كظَ ٻٲ ٷخٿض9 ًٛن٬ض ٬َْٗح ًٓڀٸخ ٳـجض رو ٷخٽ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڀ9ِ ڃن ىٌح أٛذ ٳيٌ أنٴ٪ ٿٺ.

ٷخٽ كيػنخ ٳڀْق ٫ن أٌّد رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ  - 

 ٬ّٸٌد رن أرِ ٬ّٸٌد ٫ن أځ حٿڄنٌٍ حٿ٬يًّش ٷخٿض9

َِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ٫ڀِ ٫ًڀِ نخٷو ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ ػڂ - ىهپ ٫ڀ

 ؿ٬ڀض ٿيڂ ٓڀٸخ ٬ًَْٗح ٷخٽ أرِ ًٻٌٿٺ ٷخٽ ٳِحٍس رن ٫ڄًَ ٓڀٸخ.

يػنخ َّٗؾ ٷخٽ كيػنخ ٳڀْق ٫ن أٌّد رن ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 َِ ٬ٜ٬ٛش حٕنٜخٍُ ٫ن ٬ّٸٌد رن أرِ ٬ّٸٌد ٫ن أځ حٿڄنٌٍ رنض ٷْْ ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ٫ڀِ ٫ًڀِ نخٷو ڃن ڃَٝ ًٷخٿض9 ًٿنخ ىًحٽ ڃ٬ڀٸش 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀِ ّؤٻٚڅ ڃنيخ ٳ٤ٴٶ ٍٓ

 ّٸٌٽ9

ڃيٚ ٳبنٺ نخٷو كظَ ٻٲ ٫ڀِ ٷخٿض9 ًٷي ٛن٬ض ٬َْٗح ًٓڀٸخ ٳڀڄخ ؿجنخ رو ٷخٽ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڀِ ڃن ىٌح أٛذ ٳيٌ أًٳٶ ٿٺ ٳؤٻٚ ًٿٺ.

 كيّغ هٌٿش رنض ٷْْ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أڅ ٫ڄَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ  - 

٬ْٓي رن ٻؼَْ رن أٳڀق ڃٌٿَ أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ أهزَه أنو ٓڄ٪ ٫زْي ر٣ٌٔخ ّليع 

٫ن هٌٿش رنض ٷْْ حڃَأس كڄِس رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ 

 ٫ڀَ كڄِس ٳظٌحٻَح حٿينْخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

كڀٌس ٳڄن أهٌىخ رلٸيخ رٌٍٹ ٿو ٳْيخ ًٍد ڃظوٌٝ ٳِ ڃخٽ حهلل ًڃخٽ اڅ حٿينْخ ه٠َس -

 ٌٍٓٿو ٿو حٿنخٍ ٌّځ ّڀٸَ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَ رن ٻؼَْ  - 

رن أٳڀق ٫ن ٫زْي رٔن٣ٌخ؟؟ ٫ن هٌٿش أنيخ ٓڄ٬ض كڄِس ٌّحٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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 ٳٸخٽ9 حٿينْخ

 اڅ حٿينْخ كڀٌس ه٠َس ًٍد ڃظوٌٝ ٳِ ڃخٽ حهلل ًٌٍٓٿو ٿو حٿنخٍ.-

 كيّغ أځ هخٿي رنض هخٿي رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷَس ڃٌَٓ رن ٣خٍٵ حٿِرْيُ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن  - 

 ٫ٸزش ٫ن أځ هخٿي رنض هخٿي أنيخ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظ٬ًٌ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ. ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن أځ  - 

هخٿي رنض هخٿي رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رټٌٔس ٳْيخ 

 هڄْٜش ٛٴَْس ٳٸخٽ9

ٿي ٳؤطَ ريخ ٳؤٿزٔيخ اّخىخ ػڂ ٷخٽ ٿيخ ڃن طًَڅ أكٶ ريٌه ٳٔټض حٿٸٌځ ٳٸخٽ حثظٌنِ رؤځ هخ-

ڃَطْن حرڀِ ًحهڀٸِ ًؿ٬پ ّن٨َ اٿَ ٫ڀڂ ٳِ حٿوڄْٜش أكڄَ أً أٛٴَ ًّٸٌٽ9 ٓنخه ٓنخه 

 ّخ أځ هخٿي ًٓنخه ٳِ ٻٚځ حٿلزٖ حٿلٔن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٓڄ٪ أځ هخٿي رنض  - 

 ّٸٌٽ9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْىخهخٿي ٷخٽ ًٿڂ أٓڄ٪ أكيح 

 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظ٬ًٌ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ.-

 كيّغ أځ ٫ڄخٍس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن كزْذ رن ُّي  - 

ْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٷخٽ ًػخد ٫ن ڃٌٙطو ٿْڀَ ٫ن ٫ڄظو أځ ٫ڄخٍس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

اٿْيخ ٍؿخٽ ڃن ٷٌڃيخ ٷخٽ ٳٸيڃض اٿْيڂ ػڄَح ٳؤٻڀٌح ٳظنلَ ٍؿپ ڃنيڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃخ ٗؤنو ٳٸخٽ9 انِ ٛخثڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أڃخ أنو ڃخ ڃن ٛخثڂ ّؤٻپ -

 ٫نيه ٳٌح٣َ اٙ ٛڀض ٫ڀْو حٿڄٚثټش كظَ ّٸٌڃٌح.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ كزْذ حٕنٜخٍُ كيػن - 

٫ن أځ ٿْڀَ ٫ن ؿيطو أځ ٫ڄخٍس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳٸَرض اٿْو 

 ٬٣خڃخ ٷخٽ9 أىڅ ٳټڀِ ٷخٿض9 انِ ٛخثڄش ٷخٽ9

 حٿٜخثڂ اًح أٻپ ٫نيه ٛڀض ٫ڀْو حٿڄٚثټش.-

ِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ حٕنٜخٍُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃٌٙس ٿنخ ّٸخٽ ٿيخ ٿْڀَ طليع ٫ن ؿيطو أځ ٫ڄخٍس رنض ٻ٬ذ أڅ حٿنزِ ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳي٫ض ٿو ر٬٤خځ ٳٸخٽ ٿيخ9 ٻڀِ ٳٸخٿض9 انِ ٛخثڄش ٳٸخٽ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٛڀض ٫ڀْو حٿڄٚثټش كظَ ّٴَٯٌح ًٍرڄخ ٷخٽ كظَ ّٸ٠ٌح أٻڀيڂ.اڅ حٿٜخثڂ اًح أٻپ ٫نيه -
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 كيّغ ٍحث٤ش رنض ٓٴْخڅ ٫ًخث٘ش رنض ٷيحڃش رن ڃ٬٨ٌڅ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ًٌّنْ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ٫زي  - 

يػنِ أرِ ٫ن أڃو ٫خث٘ش حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ٫ؼڄخڅ رن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن كخ٣ذ ٷخٽ ك

رنض ٷيحڃش ٷخٿض9 أنخ ڃ٪ أڃِ ٍحث٤ش رنض ٓٴْخڅ حٿوِح٫ْش ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّزخّ٪ حٿنٌٔس ًّٸٌٽ9

أرخ٬ّټن ٫ڀَ أڅ ٙ طَ٘ٻن رخهلل ْٗجخ ًٙ طَٔٷن ًٙ طِنْن ًٙ طٸظڀن أًٙىٻن ًٙ طؤطْن -

ٷخٿض9 ٳخ٣َٷن ٳٸخٽ ٿين  رزيظخڅ طٴظَنْو رْن أّيّټن ًأٍؿڀټن ًٙ ط٬ْٜن ٳِ ڃ٬ًَٱ

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٷڀن ن٬ڂ ٳْڄخ حٓظ٬٤ظن ٳټن ّٸڀن ًأٷٌٽ ڃ٬ين ًأڃِ طڀٸننِ 

 ٷٌٿِ أُ رنْش ن٬ڂ ٳْڄخ حٓظ٬٤ض ٳټنض أٷٌٽ ٻڄخ ّٸڀن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ًكيػنِ  - 

 ڃش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9أرِ ٫ن أڃو ٫خث٘ش رنض ٷيح

 ٫ِِّ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّؤهٌ ٻَّڄظِ ڃٔڀڂ ػڂ ّيهڀو حٿنخٍ ٷخٽ ٌّنْ ٬ّنِ ٫ْنْو.-

 كيّغ ڃْڄٌنش رنض ٻَىځ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ِّّي رن ڃٸٔڂ ٷخٽ  - 

ٓخٍس رنض ڃٸٔڂ ٫ن ڃْڄٌنش رنض ٻَىځ ٷخٿض9 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل كيػظنِ ٫ڄظِ 

٫ڀْو ًٓڀڂ رڄټش ًىٌ ٫ڀَ نخٷظو ًأنخ ڃ٪ أرِ ًرْيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٍس 

ٻيٍس حٿټظخد ٳٔڄ٬ض ح٫َٕحد ًحٿنخّ ّٸٌٿٌڅ حٿ٤ز٤زْش ٳينَ ڃنو أرِ ٳؤهٌ رٸيڃو ٳؤٷَ ٿو 

ض9 ٳڄخ نْٔض ٳْڄخ نْٔض ٣ٌٽ اٛز٪ ٷيڃو حٿٔزخرش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿ

٫ڀَ ٓخثَ أٛخر٬و ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٿو أر9ِ انِ ٗييص ؿْٖ ٫ؼَحڅ ٷخٿض9 ٳ٬َٱ ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ حٿـْٖ ٳٸخٽ ٣خٍٵ رن حٿڄَٷ٪ ڃن ٤٬ّْنِ ٍڃلخ رؼٌحرو ٷخٽ 

طَٻظو كظَ ًٿيص ٳٸڀض9 ًڃخ ػٌحرو ٷخٽ أًُؿو أًٽ رنض طټٌڅ ٿِ ٷخٽ ٳؤ٤٫ْظو ٍڃلِ ػڂ 

ٿو حرنش ًرڀٰض ٳؤطْظو ٳٸڀض ٿو9 ؿيِ ٿِ أىڀِ ٳٸخٽ9 ٙ ًحهلل ٙ أؿيِىخ كظَ طليع ٛيحٷخ 

 ٯَْ ًٿٺ ٳلڀٴض أڅ ٙ أٳ٬پ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ًرٸيٍ أُ حٿنٔخء ىِ ٷڀض ٷي ٍأص حٿٸظَْ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 -

ٳْيخ ٷخٽ ٳَح٫نِ ًٿٺ ٳن٨َص اٿْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ى٫يخ ٫نٺ ٙ هَْ ٿٺ 

ًٓڀڂ9 ٙ طؤػڂ ًٙ ّؤػڂ ٛخكزٺ ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٿو أرِ ًٿٺ حٿڄٸخځ9 انِ نٌٍص أڅ أًرق ٫يىح ڃن 

حٿٰنڂ ٷخٽ ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ هڄْٔن ٗخس ٫ڀَ ٍأّ رٌحنش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ء ٷخٽ9 ٙ ٷخٽ9 ٳؤًٱ هلل رڄخ نٌٍص ٿو ٷخٿض9 ٳـڄ٬يخ ًٓڀڂ9 ىپ ٫ڀْيخ ڃن ىٌه حًٕػخڅ ِٗ

أرِ ٳـ٬پ ٌّرليخ ًحنٴڀظض ڃنو ٗخس ٳ٤ڀزيخ ًىٌ ّٸٌٽ9 حٿڀيڂ أًٱ ٫نِ رنٌٍُ كظَ أهٌىخ 

 ٳٌرليخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي رن ٟزش  - 

ض ڃٸٔڂ ٫ن ڃٌٙطيخ ڃْڄٌنش رنض ٻَىځ أنيخ حٿ٤خثٴِ ٷخٽ كيػظنِ ٫ڄش ٿِ ّٸخٽ ٿيخ ٓخٍس رن
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 ٻخنض ڃ٪ أرْيخ ٳٌٻَص أنيخ

 ٍأص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ نخٷش ًرْيه ىٍس ٳٌٻَ حٿليّغ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ًٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

ْڄٌنش رنض ٻَىځ ٷخٿض9 ٻنض ٍىٱ أرِ ٬ّڀَ حٿ٤خثٴِ ٫ن ِّّي رن ڃٸٔڂ ٫ن ڃٌٙطو ڃ

ٳٔڄ٬ظو ّٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ نٌٍص أڅ أنلَ رزٌحنش 

 ٳٸخٽ9

 أريخ ًػن أځ ٣خٯْش ٳٸخٽ9 ٙ ٷخٽ9 أًٱ رنٌٍٹ.-

 كيّغ أځ ٛزْش حٿـينْش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنِ هخٍؿش رن حٿلخٍع كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ  - 

 حٿڄِنِ ٷخٽ كيػنِ ٓخٿڂ حرن َٓف ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٛزْش حٿـينْش طٸٌٽ9

 أهظڀٴض ّيُ ًّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌٌٟء ڃن انخء ًحكي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ كيػنِ ٓخٿڂ أرٌ  - 

 حٿن٬ڄخڅ ٫ن أځ ٛزْش

 ظڀٴض ّيُ ًّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ انخء ًحكي ٳِ حٿٌٌٟء.أه-

 كيّغ أځ آلٶ ڃٌٙس أځ كټْڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ر٘خٍ رن ٫زي حٿڄڀٺ ًٷخٽ  - 

 ٛڀَ حهلل كيػظنِ أځ كټْڂ رنض ىّنخٍ ٫ن ڃٌٙطيخ أځ آلٶ أنيخ ٻخنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطَ رٸ٬ٜش ڃن ػَّي ٳؤٻڀض ڃ٬و ًڃ٬و ًً حٿْيّن ٳنخًٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َٷخ ٳٸخٽ ّخ أځ آلٶ

أْٛزِ ڃن ىٌح ٳٌٻَص انِ ٻنض ٛخثڄش ٳَىىص ّيُ ٙ أٷيڃيخ ًٙ أإهَىخ ٳٸخٽ حٿنزِ -

حٿْيّن حٓڅ ر٬ي ڃخ ٗز٬ض ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃخ ٿٺ ٷخٿض9 ٻنض ٛخثڄش ٳنْٔض ٳٸخٽ ًً 

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أطڄِ ٌٛڃٺ ٳبنڄخ ىٌ ٍُٵ ٓخٷو حهلل اٿْٺ.

 كيّغ أځ ًٍڃخڅ أځ ٫خث٘ش أځ حٿڄئڃنْن ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حٿَحُُ ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٫ن أځ ًٍڃخڅ ًىِ أځ ٫خث٘ش ٷخٿض9 كْٜن ٫ن ٗٸْٶ رن ٓڀڄش ٫ن

ٻنض أنخ ٫ًخث٘ش ٷخ٫يس ٳيهڀض حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٿض9 ٳ٬پ حهلل رٴٚڅ ًٳ٬پ ط٬نِ حرنيخ -

ٷخٿض9 ٳٸڀض ٿيخ ًڃخ ًٿٺ ٷخٿض9 حرنِ ٻخڅ ٳْڄن كيع حٿليّغ ٷخٿض9 ٳٸڀض ٿيخ ًڃخ حٿليّغ 

ٷخٿض9 أٓڄ٪ رٌٿٺ ٌٍٓٽ حهلل  ٷخٿض9 ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٿض9 ٫خث٘ش أٓڄ٪ رٌٿٺ أرٌ رټَ ٷخٿض9 ن٬ڂ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٳٌٷ٬ض أً ٓٸ٤ض ڃْٰ٘خ ٫ڀْيخ ٳؤٳخٷض كڄَ رنخٳٞ 

ٳؤٿٸْض ٫ڀْيخ حٿؼْخد ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ڃخ ٿيٌه ٷخٿض9 ٳٸڀض9 ّخ 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهٌطيخ كڄَ رنخٳٞ ٷخٽ9 ٿ٬ڀو ڃن حٿليّغ حٿٌُ طليع رو ٷخٿض9 ٷڀض ن٬ڂ 

ٌٍٓٽ حهلل ٳَٳ٬ض ٫خث٘ش ٍأٓيخ ًٷخٿض9 اڅ ٷڀض ٿڂ ط٬ًٌٍنِ ًاڅ كڀٴض ٿڂ طٜيٷٌنِ 
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ًڃؼڀِ ًڃؼڀټڂ ٻڄؼپ ٬ّٸٌد ًرنْو كْن ٷخٽ ٳٜزَ ؿڄْپ ًحهلل حٿڄٔظ٬خڅ ٫ڀَ ڃخ طٜٴٌڅ 

ٳڀڄخ نِٽ ٫ٌٍىخ أطخىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 حهلل ٙ رلڄيٹ أً ٷخٿض9 ًٙ رلڄي أكي.ٳؤهزَىخ رٌٿٺ ٳٸخٿض9 رلڄي 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ كيػنخ كْٜن ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن  - 

ڃًَٔٵ ٫ن أځ ًٍڃخڅ ٷخٿض9 رْنخ أنخ ٫ني ٫خث٘ش اً ىهڀض ٫ڀْنخ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٿض9 

حٿليّغ ٷخٿض9 ٫خث٘ش ٳ٬پ حهلل رخرنيخ ًٳ٬پ ٷخٿض9 ٫خث٘ش ًِٿَڂ ٷخٿض9 انو ٻخڅ ٳْڄن كيع 

ًأُ كيّغ ٷخٿض9 ٻٌح ًٻٌح ٷخٿض9 ًٷي رڀٮ ًحٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ن٬ڂ 

ًرڀٮ أرخ رټَ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٷخٿض9 ٳوَص ٫خث٘ش ڃْٰ٘خ ٫ڀْيخ ٳڄخ أٳخٷض اٙ ٫ًڀْيخ كڄَ 

 رنخٳٞ ٷخٿض9 ٳٸڄض ٳيػَطيخ ٷخٿض9

ىٌه ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ أهٌطيخ ًىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ڃخ ٗؤڅ -

كڄَ رنخٳٞ ٷخٽ ٿ٬ڀو ٳِ كيّغ طليع رو ٷخٿض9 ٳخٓظٌص ٿو ٫خث٘ش ٷخ٫يس ٳٸخٿض9 ًحهلل 

ٿجن كڀٴض ٿټڂ  ٙ طٜيٷٌنِ ًٿجن ح٫ظٌُص اٿْټڂ ٙ ط٬ًٌٍنِ ٳڄؼڀِ ًڃؼڀټڂ ٻڄؼپ ٬ّٸٌد 

خٽ ًرنْو ًحهلل حٿڄٔظ٬خڅ ٫ڀَ ڃخ طٜٴٌڅ ٷخٽ ًهَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ

ًأنِٽ حهلل ٫ٌٍىخ ٳَؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و أرٌ رټَ ٳيهپ ٳٸخٽ ّخ 

٫خث٘ش اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أنِٽ ٫ٌٍٹ ٷخٿض9 رلڄي حهلل ٙ رلڄيٹ ٷخٿض9 ٷخٽ ٿيخ أرٌ رټ9َ 

طٸٌٿْن ىٌح ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٳټخڅ ٳْڄن كيع حٿليّغ ٍؿپ ٻخڅ 

لڀٲ أرٌ رټَ أڅ ٙ ّٜڀو ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ ّؤطپ أًٿٌ حٿٴ٠پ ڃنټڂ ٬ٌّٿو أرٌ رټَ ٳ

 ًحٿ٬ٔش اٿَ آهَ حّٓش ٷخٽ أرٌ رټَ رڀَ ٳٌٛڀو.

 )كيّغ أځ رٚٽ ٍِٟ حهلل ٫نيخ (

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن أرِ ّلَْ ٷخٽ كيػظنِ  - 

 ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9أڃِ ٫ن أځ رٚٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

 ٟلٌح رخٿـ٩ٌ ڃن حٿ٠ؤڅ ٳبنو ؿخثِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ أرٌ ٟڄَس ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ  - 

ّلَْ ڃٌٿَ حٕٓڀڄْْن ٫ن أڃو ٷخٽ أهزَطنِ أځ رٚٽ حرنش ىٚٽ ٫ن أرْيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ش.ّـٌُ حٿـ٩ٌ ڃن حٿ٠ؤڅ ٟلْ-

 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ  - 

رن ًٍىحڅ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄَْ رن ؿزَْ ڃٌٿَ هخٍؿش أڅ حٿڄَأس حٿظِ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل 

٫ڀْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ْٛخځ ٌّځ حٿٔزض كيػظو أنيخ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ9

 ٙ ٿٺ ًٙ ٫ڀْٺ.-
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 يّغ حٿٜڄخء رنض رَٔ ٍِٟ حهلل ٫نيخ ك

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٷخٽ كيػنخ ػٌٍ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن رَٔ ٫ن أهظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

بڅ ٿڂ ّـي أكيٻڂ اٙ ٫ٌى ٫نذ أً ٿلَ ٙ طٌٜڃٌح ٌّځ حٿٔزض اٙ ٳْڄخ حٳظَٝ ٫ڀْټڂ ٳ-

 ٗـَس ٳڀْڄ٠ٰيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ أنزؤنخ ڃٌَٓ  - 

رن ًٍىحڅ ٫ن ٫زْي ح٫َٕؽ ٷخٽ كيػظنِ ؿيطِ أنيخ ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ًىٌ ّظٰيٍ ًًٿٺ ٌّځ حٿٔزض ٳٸخٽ9

ټڀِ ٳٸخٿض9 انِ ٛخثڄش ٳٸخٽ ٿيخ9 ٛڄض أڃْ ٳٸخٿض9 ٙ ٷخٽ9 ٳټڀِ ٳبڅ ْٛخځ ٌّځ ط٬خٿِ ٳ-

 حٿٔزض ٙ ٿٺ ًٙ ٫ڀْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ڃلڄي  - 

رن حٿٌٿْي حٿِرْيُ ٫ن ٿٸڄخڅ رن ٫خڃَ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٫زي حهلل رن رَٔ ٫ن أهظو 

 ٿٜڄخء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ح

 ٙ ٌّٜڃن أكيٻڂ ٌّځ حٿٔزض اٙ ٳِ ٳ٠َّش ًاڅ ٿڂ ّـي اٙ ٿلَ ٗـَس ٳڀْٴ٤َ ٫ڀْو.-

 كيّغ ٳخ٣ڄش ٫ڄش أرِ ٫زْيس ًأهض كٌّٴش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن  - 

 لٌّٴش ٷخٿض9 ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9حڃَأطو ٫ن أهض ٿ

ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء ٙ طلڀْن حٿٌىذ أڃخ ٿټن ٳِ حٿٴ٠ش ڃخ طلڀْن رو ڃخ ڃنټن حڃَأس طلڀَ -

 ًىزخ ط٨يَه اٙ ٫ٌرض رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كْٜن ٫ن أرِ ٫زْيس  - 

ش أنيخ ٷخٿض9 أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ٌىه ٳِ نٔخء رن كٌّٴش ٫ن ٫ڄظو ٳخ٣ڄ

ٳبًح ٓٸخء ڃ٬ڀٶ نلٌه ّٸ٤َ ڃخإه ٫ڀْو ڃن ٗيس ڃخ ّـي ڃن كَ حٿلڄَ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ 

 ى٫ٌص حهلل ٳ٘ٴخٹ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ.اڅ ڃن أٗي حٿنخّ رٚء حٕنزْخء ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌني-

 كيّغ أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٫ٍُش رنض ٫زي حٿَكڄن ٫ن 

9 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃٌٿَ ٿڄ٬ڄَ حٿظْڄِ ٫ن أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٷخٿض

 ًٓڀڂ9

رڄخًح ٻنض طٔظ٘ٴْن ٷخٿض9 رخٿ٘زَځ ٷخٽ كخٍ كخٍ ػڂ حٓظ٘ٴْض رخٿٔنَ ٷخٽ ٿٌ ٻخڅ ِٗء -

 ّ٘ٴِ ڃن حٿڄٌص ٻخڅ حٿٔنَ أً حٿٔنَ ٗٴخء ڃن حٿڄٌص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃٌَٓ حٿـينِ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ  - 
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خٿض9 ٿيخ ٍٳْٸِ أرٌ ٓيپ ٻڂ ٿٺ ٷخٿض9 ٓظش ًػڄخنٌڅ ٓنش ٷخٽ ڃخ ٳخ٣ڄش رنض ٫ڀِ ٳٸ

ٓڄ٬ض ڃن أرْٺ ْٗجخ ٷخٿض9 كيػظنِ أٓڄخء رنض ٫ڄْْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ ٿ٬ڀ9ِ

 أنض ڃنِ رڄنِٿش ىًَڅ ڃن ڃٌَٓ اٙ أنو ٿْْ ر٬يُ نزِ.-

كيػنخ ىٚٽ ڃٌٙنخ ٫ن حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ - 

٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٫ن أڃو أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٷخٿض9 ٫ڀڄنِ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀڄخص أٷٌٿيخ ٫ني حٿټَد

 حهلل ٍرِ ٙ أَٗٹ رو ْٗجخ.-

رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٷخٽ كيػنخ حٿلټڂ  - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٫ظْزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌْځ حٿؼخٿغ ڃن ٷظپ ؿ٬ٴَ ٳٸخٽ9

 ٙ طليُ ر٬ي ٌّڃٺ ىٌح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

خ ًٿيص ڃلڄي رن أرِ رټَ رخٿزْيحء ٳٌٻَ ًٿٺ أرٌ حٿٸخٓڂ رن أرْو ٫ن أٓڄخء رنض ٫ڄْْ أني

 رټَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃَىخ ٳڀظٰظٔپ ػڂ ٿظيپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حٿٌٿْي رن ٻؼَْ ٷخٽ كيػنِ  - 

أڅ ٻٚد رن طڀْي أهخ رنِ ٬ٓي رن ٿْغ أنو ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ حٿ٤ٌّپ ٛخكذ حٿڄٜخكٲ 

رْنخ ىٌ ؿخٿْ ڃ٪ ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ؿخءه ٌٍٓٽ حهلل نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ رن ٫يُ 

ّٸٌٽ أڅ حرن هخٿظٺ ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ًّٸٌٽ9 أهزَنِ ٻْٲ حٿليّغ حٿٌُ ٻنض كيػظنِ 

نِ أنيخ ٫ن أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٳٸخٽ ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ أهزَه أڅ أٓڄخء رنض ٫ڄْْ أهزَط

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٙ ّٜزَ ٫ڀَ ًٕحء حٿڄيّنش ًٗيطيخ أكيح اٙ ٻنض ٿو ٗٴ٬ْخ أً ٗيْيح ٌّځ حٿٸْخڃش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ  - 

نض ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن أرِ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن أځ ٫َْٔ حٿـِحٍ ٫ن أځ ؿ٬ٴَ ر

٣خٿذ ٫ن ؿيطيخ أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٷخٿض9 ٿڄخ أْٛذ ؿ٬ٴَ ًأٛلخرو ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ 

َِ ًىىنظيڂ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ىرٰض أٍر٬ْن ڃنْجش ٫ًـنض ٫ـْنِ ًٯٔڀض رن

ًن٨ٴظيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حثظنِ رزنِ ؿ٬ٴَ ٷخٿض9 ٳؤطْظو ريڂ ٳ٘ڄيڂ 

ٍٳض ٫ْنخه ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ أنض ًأڃِ ڃخ ّزټْٺ أرڀٰٺ ٫ن ؿ٬ٴَ ًأٛلخرو ًً

َِ حٿنٔخء ًهَؽ ٌٍٓٽ حهلل  ِٗء ٷخٽ9 ن٬ڂ أْٛزٌح ىٌح حٿٌْځ ٷخٿض9 ٳٸڄض أْٛق ًحؿظڄ٪ اٿ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أىڀو ٳٸخٽ9

 يڂ.ٙ طٰٴڀٌح آٽ ؿ٬ٴَ ڃن أڅ طٜن٬ٌح ٿيڂ ٬٣خڃخ ٳبنيڂ ٷخٽ ٰٗڀٌح رؤڃَ ٛخكز-
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 كيّغ ٳ٬َّش رنض ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي حٕنٜخٍُ ٫ن  - 

٬ٓي رن آلٶ ٷخٽ كيػظنِ ُّنذ رنض ٻ٬ذ ٫ن ٳ٬َّش رنض ڃخٿٺ ٷخٿض9 هَؽ ًُؿِ ٳِ 

ڃن ىًٍ ٣ڀذ أ٫ٚؽ ٿو ٳؤىٍٻيڂ ر٤َٱ حٿٸيًځ ٳٸظڀٌه ٳؤطخنِ ن٬ْو ًأنخ ٳِ ىحٍ ٗخ٬ٓش 

أىڀِ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸڀض اڅ ن٬ِ ًُؿِ أطخنِ 

ٳِ ىحٍ ٗخ٬ٓش ڃن ىًٍ أىڀِ ًٿڂ ّي٩ ٿِ نٴٸش ًٙ ڃخٽ ٿٌٍػظو ًٿْْ حٿڄٔټن ٿو ٳڀٌ 

 طلٌٿض اٿَ أىڀِ ًأهٌحٿِ ٿټخڅ أٍٳٶ رِ ٳِ ر٬ٞ ٗؤنِ ٷخٽ9

نِ أً أڃَ رِ ٳي٫ْض ٳٸخٽ9 حڃټؼِ طلٌٿِ ٳڀڄخ هَؿض اٿَ حٿڄٔـي أً اٿَ حٿلـَس ى٫خ-

ٳِ رْظٺ حٿٌُ أطخٹ ٳْو ن٬ِ ًُؿٺ كظَ ّزڀٮ حٿټظخد أؿڀو ٷخٿض9 ٳخ٫ظيىص ٳْو أٍر٬ش 

َِ ٫ؼڄخڅ ٳؤهزَطو ٳؤهٌ رو.  أٗيَ ٫ًَ٘ح ٷخٿض9 ٳؤٍٓپ اٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ ٫ن ٬ٓي رن آلٶ ٷخٽ كيػظنِ ُّنذ  - 

 نض ڃخٿٺرنض ٻ٬ذ ٫ن ٳ٬َّش ر

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.-

 كيّغ َّْٔس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ىخنت رن ٫ؼڄخڅ حٿـيڄِ ٫ن  - 

أڃو كڄ٠ْش رنض ّخَٓ ٫ن ؿيطيخ َّْٔس ًٻخنض ڃن حٿڄيخؿَحص ٷخٿض9 ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٿڄئڃنخص ٫ڀْټن رخٿظيڀْپ ًحٿظٔزْق ًحٿظٸيّْ ًٙ طٰٴڀن ٳظنْٔن حٿَكڄش ًح٫ٸيڅ ّخ نٔخء ح-

 رخٕنخڃپ ٳبنين ڃٔئٙص ڃٔظن٤ٸخص.

 كيّغ أځ كڄْي ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ كيػنِ ىحًى رن  - 

ڄْي حڃَأس أرِ كڄْي حٿٔخ٫يُ أنيخ ٷْْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٌّٓي حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ڄظو أځ ك

 ؿخءص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكذ حٿٜٚس ڃ٬ٺ ٷخٽ9

ٷي ٫ڀڄض أنٺ طلزْن حٿٜٚس ڃ٬ِ ًٛٚطٺ ٳِ رْظٺ هَْ ٿٺ ڃن ٛٚطٺ ٳِ كـَطٺ -

ًٛٚطٺ ٳِ كـَطٺ هَْ ڃن ٛٚطٺ ٳِ ىحٍٹ ًٛٚطٺ ٳِ ىحٍٹ هَْ ٿٺ ڃن ٛٚطٺ 

ًٛٚطٺ ٳِ ڃٔـي ٷٌڃٺ هَْ ٿٺ ڃن ٛٚطٺ ٳِ ڃٔـيُ ٷخٽ ٳؤڃَص  ٳِ ڃٔـي ٷٌڃٺ

ٳزنِ ٿيخ ڃٔـي ٳِ أٷَٜ ِٗء ڃن رْظيخ ًأ٧ڀڄو ٳټخنض طٜڀِ ٳْو كظَ ٿٸْض حهلل ٫ِ 

 ًؿپ.

 كيّغ أځ كټْڂ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن  - 

أرخ حٿوڀْپ كيػو ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ أڅ أځ كټْڂ رنض حٿِرَْ ٷظخىس أڅ ٛخٿلخ 

 كيػظو
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ ٳنيْ ڃن ٻظٲ ٫نيىخ -

 ػڂ ٛڀَ ًڃخ طٌٟؤ ڃن ًٿٺ.

 كيّغ حڃَأس ًىِ ؿيس حرن ُّخى أځ أرْو ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

خ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ٍحٳ٪ رن ٓڀڄش حٕٗـ٬ِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

ٷخٽ9 كيػنِ كَ٘ؽ رن ُّخى ٫ن ؿيطو أځ أرْو ٷخٿض9 هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس هْزَ ًأنخ ٓخىٓش ٓض نٌٔس ٷخٿض9 ٳزڀٮ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 

 ٿ٠ٰذ ٳٸخٽ9ڃ٬و نٔخء ٷخٿض9 ٳؤٍٓپ اٿْنخ ٳي٫خنخ ٷخٿض9 ٳَأّنخ ٳِ ًؿيو ح

ڃخ أهَؿټن ًرؤڃَ ڃن هَؿظن ٷڀنخ هَؿنخ ڃ٬ٺ ننخًٽ حٿٔيخځ ًنٔٸِ حٿٌّٔٶ ًڃ٬نخ -

ىًحء ٿڀـَف ًنِٰٽ حٿ٬َ٘ ٳن٬ْن ٳْو ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٽ ٷڄنخ ٳخنَٜٳن ٷخٽ ٳڀڄخ ٳظق حهلل 

٫ڀْو هْزَح أهَؽ ٿنخ ٓيخڃخ ٻٔيخځ حٿَؿخٽ ٳٸڀض ٿيخ9 ّخ ؿيطِ ًڃخ حٿٌُ أهَؽ ٿټن ٷخٿض9 

 طڄَ.

 ٷظْڀش رن ْٛٴِ ٍِٟ حهلل ٫نيخ كيّغ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ّلَْ حٿڄ٬ٌٔىُ ٷخٽ كيػنِ  - 

ڃ٬زي رن هخٿي ٫ن ٫زي حهلل رن ّٔخٍ ٫ن ٷظْڀش رن ْٛٴِ حٿـيْڄْش ٷخٿض9 أطَ كزَ ڃن 

 أنټڂ طَ٘ٻٌڅ حٕكزخٍ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ّخ ڃلڄي ن٬ڂ حٿٸٌځ أنظڂ ٿٌٙ

 ٷخٽ9

ٓزلخڅ حهلل ًڃخ ًحٹ ٷخٽ طٸٌٿٌڅ اًح كڀٴظڂ ًحٿټ٬زش ٷخٿض9 ٳؤڃيپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ْٗجخ ػڂ ٷخٽ9 انو ٷي ٷخٽ ٳڄن كڀٲ ٳڀْلڀٲ رَد حٿټ٬زش ٷخٽ9 ّخ ڃلڄي ن٬ڂ حٿٸٌځ أنظڂ 

هلل ًٗجض ٷخٽ ٿٌٙ أنټڂ طـ٬ڀٌڅ هلل نيح ٷخٽ9 ٓزلخڅ حهلل ًڃخ ًحٹ ٷخٽ9 طٸٌٿٌڅ ڃخ ٗخء ح

ٳؤڃيپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ػڂ ٷخٽ9 انو ٷي ٷخٽ ٳڄن ٷخٽ ڃخ ٗخء حهلل 

 ٳڀْٴٜپ رْنيڄخ ػڂ ٗجض.

 كيّغ حٿ٘ٴخء رنض ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ  - 

رِ كؼڄش ٫ن حٿ٘ٴخء رنض ٫زي حهلل ًٻخنض حڃَأس ڃن رن ٫ڄَْ ٫ن ٍؿپ ڃن آٽ أ

 حٿڄيخؿَحص ٷخٿض9 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن أٳ٠پ ح٫ٕڄخٽ ٳٸخٽ9

 اّڄخڅ رخهلل ًؿيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ًكؾ ڃزًٍَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن ڃٔيَ ٫ن ٫زي  - 

رن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿ٬ِِّ 

ٓڀْڄخڅ رن أرِ كؼڄش ٫ن حٿ٘ٴخء رنض ٫زي حهلل ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًأنخ ٫ني كٴٜش ٳٸخٽ ٿ9ِ

 أٙ ط٬ڀڄْن ىٌه ٍٷْش حٿنڄڀش ٻڄخ ٫ڀڄظْيخ حٿټظخرش.-

ِّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ًأرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
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حٿڄٸَُ ٷخٽ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٍؿپ ڃن آٽ أرِ كؼڄش ٫ن 

 حٿ٘ٴخء رنض ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ أُ ح٫ٕڄخٽ أٳ٠پ ٷخٽ9

ي حٿَكڄن أً كؾ حّٗڄخڅ رخهلل ًحٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ًكؾ ڃزًٍَ ٷخٽ أرخ ٫ز-

 ڃزًٍَ.

 كيّغ حرنش ٿوزخد ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

رن ڃخٿٺ رن ُّي حٿ٬خثِ٘ ٫ن حرنش ٿوزخد ٷخٿض9 هَؽ هزخد ٳِ َّٓش ٳټخڅ حٿنزِ ٛڀَ 

ٳټخڅ ّلڀزيخ كظَ ٤ّٴق أً ّٴْٞ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظ٬خىينخ كظَ ٻخڅ ّلڀذ ٫نِ ٿنخ ٷخٿض9

 ٳڀڄخ ٍؿ٪ هزخد كڀزيخ ٳَؿ٪ كٚريخ اٿَ ڃخ ٻخڅ ٳٸڀنخ ٿو9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلڀزيخ كظَ ّٴْٞ ًٷخٽ ڃَس كظَ طڄظڀت ٳڀڄخ كڀزظيخ -

 ٍؿ٪ كٚريخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ڃخٿٺ حٕكڄِٔ ٫ن حرنش ٿوزخد رن حٍٕص

 ٷخٿض9 هَؽ أرِ ٳِ ٯِحس ًٿڂ ّظَٹ اٙ ٗخس ٳٌٻَ نلٌه.-

 كيّغ أځ ٫خڃَ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن آڄخ٫ْپ رن أرِ كزْزش  - 

ِ ٫ن أځ ٫خڃَ رنض ِّّي حڃَأس ڃن ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حٿَكڄن حٕٗيڀ

 حٿڄزخ٬ّخص

أنيخ أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٵ ٳِ ڃٔـي رنِ ٳٚڅ ٳظ٬َٷو ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ًٿڂ -

 ّظٌٟؤ.

 كيّغ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ڃـخٿي ٷخٽ كيػنخ ٫خڃَ ٷخٽ9  - 

ش ٳؤطْض ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٳليػظنِ أڅ ًُؿيخ ٣ڀٸيخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٷيڃض حٿڄينْ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬ؼو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ٷخٿض9 ٳٸخٽ ٿِ أهٌه 

حهَؿِ ڃن حٿيحٍ ٳٸڀض انِ ٿِ نٴٸش ًٓټنِ كظَ ّلپ حٕؿپ ٷخٽ ٙ ٷخٿض9 ٳؤطْض ٌٍٓٽ 

٣ڀٸنِ ًاڅ أهخه أهَؿنِ ًڃن٬نِ حٿٔټنَ ًحٿنٴٸش  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض اڅ ٳٚڅ

ٳؤٍٓپ اٿْو ٳٸخٽ9 ڃخ ٿٺ ًٙرنش ٷْْ ٷخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أهِ ٣ڀٸيخ ػٚػخ ؿڄ٬ْخ ٷخٿض9 

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

حن٨َُ ّخ حرنش آٽ ٷْْ انڄخ حٿنٴٸش ًحٿٔټنَ ٿڀڄَأس ٫ڀَ ًُؿيخ ڃخ ٻخنض ٿو ٫ڀْيخ ٍؿ٬ش -

و ٫ڀْيخ ٍؿ٬ش ٳٚ نٴٸش ًٙ ٓټنَ حهَؿِ ٳؤنِٿِ ٫ڀَ ٳٚنش ػڂ ٷخٽ أنو ٳبًح ٿڂ ّټن ٿ

ّظليع اٿْيخ حنِٿِ ٫ڀَ حرن أځ ڃټظٌځ ٳبنو أ٫ڄَ ٙ َّحٹ ػڂ ٙ طنټلِ كظَ أٻٌڅ أنټلٺ 

ٷخٿض9 ٳو٤زنِ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓظؤڃَه ٳٸخٽ9 أٙ 
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َِ ڃنو ٷڀض رڀ َ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤنټلنِ ڃن أكززض ٷخٿض9 ٳؤنلټنِ طنټلْن ڃن ىٌ أكذ اٿ

أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ ٳڀڄخ أٍىص أڅ أهَؽ ٷخٿض9 حؿڀْ كظَ أكيػٺ كيّؼخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ڃن حّٕخځ ٳٜڀَ 

نِ ٿڂ أٷڂ ڃٸخڃِ ىٌح ٿٴ٩ِ ٛٚس حٿيخؿَس ػڂ ٷ٬ي ٳٴ٩ِ حٿنخّ ٳٸخٽ9 حؿڀٌٔح أّيخ حٿنخّ ٳب

ًٿټن طڄْڄخ حٿيحٍُ أطخنِ ٳؤهزَنِ هزَح ڃن٬نِ حٿٸْڀٌٿش ڃن حٿٴَف ًٷَس حٿ٬ْن ٳؤكززض أڅ 

أنَ٘ ٫ڀْټڂ ٳَف نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَنِ أڅ ٍى٤خ ڃن رنِ ٫ڄو ٍٻزٌح حٿزلَ 

رخٿٔٴْنش ٳؤٛخرظيڂ ٍّق ٫خٛٲ ٳؤٿـجظيڂ حٿَّق اٿَ ؿَِّس ٙ ٬َّٳٌنيخ ٳٸ٬يًح ٳِ ٷٌَّد 

كظَ هَؿٌح اٿَ حٿـَِّس ٳبًح ىڂ رِ٘ء أىڀذ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٙ ّيًٍڅ أٍؿپ ىٌ أً حڃَأس 

ٳٔڀڄٌح ٫ڀْو ٳَى ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ ٷخٿٌح أٙ طوزَنخ ٷخٽ9 ڃخ أنخ رڄوزَٻڂ ًٙ ڃٔظوزَٻڂ ًٿټن 

ىٌح حٿيَّ ٷي ٍىٸظڄٌه ٳٴْو ڃن ىٌ اٿَ هزَٻڂ رخٌٕٗحٵ أڅ ّوزَٻڂ ًّٔظوزَٻڂ ٷخٽ ٷڀنخ9 

نض ٷخٽ9 أنخ حٿـٔخّ ٳخن٤ڀٸٌح كظَ أطٌح حٿيَّ ٳبًح ىڂ رَؿپ ڃٌػٶ ٗيّي حٿٌػخٵ ٳڄخ أ

ڃ٨يَ حٿلِڅ ٻؼَْ حٿظ٘ټِ ٳٔڀڄٌح ٫ڀْو ٳَى ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ9 ڃڄن أنظڂ ٷخٿٌح9 ڃن حٿ٬َد ٷخٽ9 

ڃخ ٳ٬ڀض حٿ٬َد أهَؽ نزْيڂ ر٬ي ٷخٿٌح9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٳڄخ ٳ٬ڀٌح ٷخٿٌح9 هَْح آڃنٌح رو ًٛيٷٌه 

ٻخڅ ٿو ٫يً ٳؤ٧يَه حهلل ٫ڀْيڂ ٷخٽ9 ٳخٿ٬َد حٿٌْځ اٿييڂ ًحكي ًىّنيڂ ٷخٽ9 ًٿٺ هَْح ٿيڂ ً

ًحكي ًٻڀڄظيڂ ًحكيس ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ9 ٳڄخ ٳ٬ڀض ٫ْن ُٯَ ٷخٿٌح9 ٛخٿلش َّ٘د ڃنيخ أىڀيخ 

ٿ٘ٴظيڂ ًّٔٸٌڅ ڃنيخ ٫ٍُيڂ ٷخٽ9 ٳڄخ ٳ٬پ نوپ رْن ٫ڄخڅ ًرْٔخڅ ٷخٿٌح9 ٛخٿق ٬٤ّڂ 

ش ٷخٿٌح9 ڃٚة ٷخٽ9 ٳِٳَ ػڂ ُٳَ ػڂ ُٳَ ػڂ كڀٲ ؿنخه ٻپ ٫خځ ٷخٽ9 ٳڄخ ٳ٬ڀض رلَْس ٣زَّ

ٿٌ هَؿض ڃن ڃټخنِ ىٌح ڃخ طَٻض أٍٟخ ڃن أٍٝ حهلل اٙ ٣ًجظيخ ٯَْ ٣ْزش ٿْْ ٿِ 

٫ڀْيخ ٓڀ٤خڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 اٿَ ىٌح حنظيَ ٳَكِ ػٚع ڃَحٍ اڅ 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٣ْزش حٿڄيّنش اڅ حهلل كَځ كَڃِ ٫ڀَ حٿيؿخٽ أڅ ّيهڀيخ ػڂ كڀٲ ٍ

٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ڃخ ٿيخ ٣َّٶ ْٟٶ ًٙ ًحٓ٪ ٳِ ٓيپ ًٙ ٳِ ؿزپ اٙ 

٫ڀْو ڃڀٺ ٗخىَ رخٿْٔٲ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃخ ّٔظ٤ْ٪ حٿيؿخٽ أڅ ّيهڀيخ ٫ڀَ أىڀيخ ٷخٽ 

٫خڃَ ٳڀٸْض حٿڄلٍَ رن أرِ ىََّس ٳليػظو كيّغ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٷخٽ9 أٗيي ٫ڀَ أرِ 

ِ ٻڄخ كيػظٺ ٳخ٣ڄش ٯَْ أنو ٷخٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 انو نلٌ أنو كيػن

حٿڄَ٘ٵ ٷخٽ ػڂ ٿٸْض حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٳٌٻَص ٿو كيّغ ٳخ٣ڄش ٳٸخٽ9 أٗيي ٫ڀَ ٫خث٘ش 

 أنيخ كيػظنِ ٻڄخ كيػظٺ ٳخ٣ڄش ٯَْ أنيخ ٷخٿض9 حٿلَڃخڅ ٫ڀْو كَحځ ڃټش ًحٿڄيّنش.

ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

ىحًى ٬ّنِ حرن أرِ ىني ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ؿخء ًحص ٌّځ ڃ٫َٔخ ٳ٬ٜي حٿڄنزَ ًنٌىُ ٳِ حٿنخّ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ٳخؿظڄ٪ حٿنخّ 

 ٳٸخٽ9

طڄْڄخ حٿيحٍُ أهزَنِ أڅ نٴَح  ّخ أّيخ حٿنخّ انِ ٿڂ أى٫ټڂ ٿَٯزش نِٿض ًٙ ٿَىزش ًٿټن

ڃن أىپ ٳڀ٤ْٔن ٍٻزٌح حٿزلَ ٳٸٌٳظيڂ حٿَّق اٿَ ؿَِّس ڃن ؿِحثَ حٿزلَ ٳبًح ىڂ ريحرش 
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أ٬َٗ ڃخ ّيٍٍ أًٻَ ىٌ أځ أنؼَ ٿټؼَس ٬َٗه ٷخٿٌح ڃن أنض ٳٸخٿض9 أنخ حٿـٔخٓش ٳٸخٿٌح 

ٸَْ اٿَ أڅ ٳؤهزَّنخ ٳٸخٿض9 ڃخ أنخ رڄوزَطټڂ ًٙ ڃٔظوزَطټڂ ًٿټن ٳِ ىٌح حٿيَّ ٍؿپ ٳ

ّوزَٻڂ ًاٿَ أڅ ّٔظوزَٻڂ ٳيهڀٌح حٿيَّ ٳبًح ٍؿپ أ٫ٌٍ ڃٜٴي ٳِ حٿليّي ٳٸخٽ9 ڃن أنظڂ 

ٷڀنخ9 نلن حٿ٬َد ٳٸخٽ9 ىپ ر٬غ ٳْټڂ حٿنزِ ٷخٿٌح9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٳيپ حطز٬ظو حٿ٬َد ٷخٿٌح9 ن٬ڂ 

ٷخٽ9 ًٿٺ هَْ ٿيڂ ٷخٽ9 ڃخ ٳ٬ڀض ٳخٍّ ىپ ٧يَ ٫ڀْيخ ٷخٽ9 ٿڂ ٨ّيَ ٫ڀْيخ ر٬ي ٳٸخٽ9 أڃخ 

انو ٨ْٓيَ ٫ڀْيخ ػڂ ٷخٽ9 ٳڄخ ٳ٬ڀض ٫ْن ُٯَ ٷخٿٌح9 ىِ طيٳٶ ڃٚة ٷخٽ9 ٳڄخ ٳ٬پ نوپ 

رْٔخڅ ىپ أ٬٣ڂ ٷخٿٌح9 ٷي أ٬٣ڂ أًحثڀو ٷخٽ9 ٳٌػذ ًػزش كظَ ٧ننخ أنو ْٓٴڀض ٳٸڀنخ9 ڃن أنض 

ٷخٽ9 أنخ حٿيؿخٽ أڃخ انِ ٓؤ٣ؤ حٍٕٝ ٻڀيخ ٯَْ ڃټش ٣ًْزش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ًح ّخ ڃ٬َ٘ حٿڄٔڀڄْن ىٌه ٣ْزش ٙ ّيهڀيخ ٬ّنِ حٿيؿخٽ.حرَ٘-

 كيّغ أځ ٳًَس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿٸخٓڂ رن  - 

ٯنخځ ٫ن ٫ڄخطو ٫ن أځ ٳًَس ٷخٿض9 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ ح٫ٕڄخٽ 

 أٳ٠پ ٷخٽ9

 ًٕٽ ًٷظيخ.حٿٜٚس -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ حٿ٬ڄَُ ٫ن حٿٸخٓڂ رن  - 

ٯنخځ ٫ن ؿيطو حٿينْخ ٫ن أځ ٳًَس ًٻخنض ٷي رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٷخٿض9 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٳ٠پ ح٫ٕڄخٽ ٳٸخٽ9

 حٿٜٚس ًٕٽ ًٷظيخ.-

ِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ًَس رن كٴٚ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

رن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٯنخځ ٫ن ؿيطو أځ ٳًَس ًٻخنض ڃڄن رخّ٪ 

 أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٻَ ح٫ٕڄخٽ ٳٸخٽ9

 أكذ حٿ٬ڄپ حٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ط٬ـْپ حٿٜٚس ًٕٽ ًٷظيخ.-

 ٕٓيّش ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ أځ ڃ٬ٸپ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن أرِ  - 

ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ڃ٬ٸپ رن أځ ڃ٬ٸپ ٫ن أځ ڃ٬ٸپ حٕٓيّش ٷخٿض9 أٍحىص أڃِ حٿلؾ 

 ًٻخڅ ؿڄڀيخ أ٫ـٲ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ٳِ ٍڃ٠خڅ ٻلـش. ح٫ظڄَُ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ ٫ڄَس-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن  - 

ڃيخؿَ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ ٌٍٓٽ ڃًَحڅ 

حٿٌُ أٍٓپ اٿَ أځ ڃ٬ٸپ ٷخٽ ٷخٿض ؿخء أرٌ ڃ٬ٸپ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿخ ٳڀڄخ 

َِ كـش ًاڅ ٫نيٹ رټَح ٳؤ٤٫ْنِ ٳٖكؾ ٷيځ أرٌ  ڃ٬ٸپ ٷخٽ ٷخٿض أځ ڃ٬ٸپ9 ٷي ٫ڀڄض أڅ ٫ڀ
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٫ڀْو ٷخٽ ٳٸخٽ ٿيخ9 انٺ ٷي ٫ڀڄض أنِ ٷي ؿ٬ڀظو ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٿض9 ٳؤ٤٫نِ َٛحځ نوڀٺ 

ٷخٽ9 ٷي ٫ڀڄض أنو ٷٌص أىڀِ ٷخٿض9 ٳبنِ ڃټڀڄش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًحٻَطو ٿو 

َِ كـش ًاڅ ٕرِ ٷخٽ ٳخن٤ڀٸخ ّڄْ٘خڅ كظَ ىه ٚ ٫ڀْو ٷخٽ ٳٸخٿض ٿو9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫ڀ

ڃ٬ٸپ رټَ ٷخٽ أرٌ ڃ٬ٸپ9 ٛيٷض ؿ٬ڀظو ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٽ9 أ٤٫يخ ٳڀظلؾ ٫ڀْو ٳبنو ٳِ 

 ٓزْپ حهلل ٷخٽ ٳڀڄخ أ٤٫يخ حٿزټَ ٷخٿض9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ حڃَأس ٷي ٻزَص ًٓٸڄض ٳيپ ڃن ٫ڄپ ّـُِء ٫نِ ٫ن كـظِ ٷخٽ -

 ٍڃ٠خڅ طـِة ٿلـظٺ.ٳٸخٽ9 ٫ڄَس ٳِ 

 كيّغ أځ ٣ٴْپ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٿي٬ْش ٫ن رَٔ رن  - 

٬ْٓي ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ9 نخ٫ُنِ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳِ حٿڄظٌٳَ ٫نيخ ًىِ كخڃپ 

 ٳٸڀض9 طًِؽ اًح ٬ًٟض ٳٸخٿض أځ ٣ٴْپ أځ ًٿيُ ٿ٬ڄَ ًٿِ ٷي

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓز٬ْش حٕٓڀڄْش أڅ طنټق اًح ٬ًٟض.أڃَ ٌٍٓ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ًٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش  - 

٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ ٣ٴْپ ٷخٿض ٷخٽ ٷظْزش 

خد ًأرِ رن ٻ٬ذ ّوظٜڄخڅ ٳٸخٿض أځ حڃَأس أرِ رن ٻ٬ذ أنيخ ٓڄ٬ض ٫ڄَ رن حٿو٤

٣ٴْپ9 أٳٚ ّٔؤٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٓز٬ْش حٕٓڀڄْش طٌٳَ ٫نيخ ًُؿيخ ًىِ كخڃپ 

 ٳ٬ٌٟض ر٬ي ًٿٺ رؤّخځ ٳؤنټليخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيّغ أځ ؿنيد حُٕىّش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ـخؽ رن أ٣ٍخس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ حٿل - 

ِّّي ڃٌٿَ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن أځ ؿنيد حُٕىىّش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 أّيخ حٿنخّ ٙ طٸظڀٌح أنٴٔټڂ ٫ني ؿڄَس حٿ٬ٸزش ٫ًڀْټڂ رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.-

نيد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن أځ ؿ - 

 حُٕىّش أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْغ أٳخٝ ٷخٽ 9

 ّخ أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ رخٿٔټْنش ًحٿٌٷخٍ ٫ًڀْټڂ رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ٙ ّٸظپ ر٠٬ټڂ ر٠٬خ - 

ْو ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ اًح ٍڃْظڂ حٿـڄَس ٳخٍڃٌىخ رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ ٷخٽ أرِ ًٷَأ ٫ڀ-

 ُّخى ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أرْو ٬ّنِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيّغ أځ ٓڀْڂ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حرن كټْڂ ٷخٽ كيػنِ  - 

ڃخٿٺ أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٫ڄًَ حٕنٜخٍُ ٫ن أځ ٓڀْڂ رنض ڃڀلخڅ ًىِ أځ أنْ رن 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
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ڃخ ڃن حڃَثْن ڃٔڀڄْن ّڄٌص ٿيڄخ ػٚػش أًٙى ٿڂ ّزڀٌٰح حٿلنغ اٙ أىهڀيڂ حهلل حٿـنش -

 رٴ٠پ حهلل ًٍكڄظو اّخىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ  - 

ٷخٿض9 ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض أځ ٓڀڄش  أرٌ ٓڀڄش ٫ن أځ ٓڀْڂ

ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّظٺ حٿڄَأس طٍَ ٳِ ڃنخڃيخ ڃخ ٍَّ حٿَؿپ ٷخٿض أځ ٓڀڄش9 ٳ٠لض 

 حٿنٔخء ٷخٿض9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّٔظلِ ڃن حٿلٶ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن ٍأٍ ًٿٺ ڃنټن ٳڀظٰظٔپ.-

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿَإحِٓ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن كيػنخ ٫ز - 

 ٫زي حٿټَّڂ ٫ن حٿزَحء ٫ن حرن حرنش أنْ ًىٌ حرن ُّي ٫ن أنْ ٷخٽ كيػظنِ أڃِ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ًٳِ رْظيخ ٷَرش ڃ٬ڀٸش ٷخٿض ٳَ٘د ڃن -

 ٬٤ظيخ.حٿٸَرش ٷخثڄخ ٷخٿض ٳ٬ڄيص اٿَ ٳڂ حٿٸَرش ٳٸ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٬ّنِ حرن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 

حٿظْڄِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ ٓڀْڂ أنيخ ٻخنض ڃ٪ نٔخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىن 

 ٌّٔٵ رين ٌٓحٵ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أُ أنـ٘ش ًٍّيٹ ٌٓٷٺ رخٿٸٌحٍَّ.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ ٓڀْڂ

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤطْيخ ٳْٸْپ ٫نيىخ ٳظز٢ٔ ٿو ن٬٤خ ٳْٸْپ ٫نيىخ ًٻخڅ -

 ٻؼَْ حٿ٬َٵ ٳظـڄ٪ ٫َٷو ٳظـ٬ڀو ٳِ حٿ٤ْذ ًحٿٸٌحٍَّ ٷخٿض ًٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن ٫زي كي - 

حهلل رن أرِ ٣ڀلش حٕنٜخٍُ ٫ن ؿيطو أځ ٓڀْڂ ٷخٿض ٻخنض ڃـخًٍس أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخنض طيهپ ٫ڀْيخ ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض أځ ٓڀْڂ9 

ًح ٍأص حٿڄَأس أڅ ًُؿيخ ّـخڃ٬يخ ٳِ حٿڄنخځ أطٰظٔپ ٷخٿض أځ ٓڀڄش9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ا

طَرض ّيحٹ ّخ أځ ٓڀْڂ ٳ٠لض حٿنٔخء ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض أځ ٓڀْڂ9 

اڅ حهلل ٙ ّٔظلِ ڃن حٿلٶ ًانخ اڅ نٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄخ أٗټپ ٫ڀْنخ هَْ 

 ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕځ ٓڀڄش9ڃن أڅ نټٌڅ ڃنو ٫ڀَ ٫ڄْخء ٳٸخٽ ح

رپ أنض طَرض ّيحٹ ن٬ڂ ّخ أځ ٓڀْڂ ٫ڀْيخ حٿٰٔپ اًح ًؿيص حٿڄخء ٳٸخٿض أځ ٓڀڄش9 ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل ًىپ ٿڀڄَأس ڃخء ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤنَ ّ٘زييخ ًٿيىخ ىن ٗٸخثٶ 

 حٿَؿخٽ.

كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ  - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ ٓڀْڂ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿوڄَس.-
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 كيّغ هٌٿش رنض كټْڂ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ِّّي  - 

ٌد رن حٕٗؾ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي ٫ن ٬ٓي رن أرِ كزْذ ٫ن حٿلَع رن ٬ّٸٌد ٫ن ٬ّٸ

 ٫ن هٌٿش ٷخٿض ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃن نِٽ ڃنِٙ ٳٸخٽ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃش ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ٿڂ ٠َّه ِٗء كظَ ٬٨ّن -

 ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ؿ٬ٴَ رن  - 

 حٕٗؾ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي ٫ن ٬ٓي ٫ن هٌٿش ٷخٿض9 ٍر٬ْش ٬ّٸٌد رن

 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃؼپ ًٿٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 

حٿلَع رن ٬ّٸٌد رن ٫زي حهلل كيػو أنو ٓڄ٪ رَٔ رن ٬ْٓي ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٬ٓي رن أرِ 

ڄ٬ض هٌٿش رنض كټْڂ حٿٔڀڄْش طٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٙ ّٸٌٽ ٓ

 ّٸٌٽ9

ڃن نِٽ ڃنِٙ ػڂ ٷخٽ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃخص ٻڀيخ ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ٿڂ ٠َّه ِٗء -

 كظَ َّطلپ ڃن ڃنِٿو ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ كـخؽ ٫ن حٿَرْ٪ رن ڃخٿٺ ٫ن  - 

 رنض كټْڂ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 هٌٿش

ڃن نِٽ ڃنِٙ ٳٸخٽ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃخص ٻڀيخ ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ٿڂ ٠َّه ٳِ ڃنِٿو -

 ًٿٺ ِٗء كظَ ٬٨ّن ٫نو.

 كيّغ هٌٿش رنض ٷْْ حڃَأس كڄِس رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ - 

٫ن ٫زْي ٫ن حٿٌٿْي ٷخٽ ٓڄ٬ض هٌٿش رنض ٷْْ رن ٳيي ًٻخنض طلض كڄِس رن ٫زي 

 حٿڄ٤ڀذ طٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اڅ ىٌح حٿڄخٽ ه٠َس كڀٌس ڃن أٛخرو رلٸو رٌٍٹ ٿو ٳْو ًٍد ڃظوٌٝ ٳْڄخ ٗخءص -

 ځ حٿٸْخڃش اٙ حٿنخٍ.نٴٔو ڃن ڃخٽ حهلل ًٌٍٓٿو ٿْْ ٿو ٌّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

كزْذ ٫ن حٿلَع رن ٬ّٸٌد ٫ن ٬ّٸٌد رن حٕٗؾ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي ٫ن ٬ٓي ٫ن 

 هٌٿش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

حٿظخڃخص ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ٿڂ ٠َّه ٳْو ِٗء كظَ ڃن نِٽ ڃنِٙ ٳٸخٽ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل -

 َّطلپ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ؿ٬ٴَ رن  - 

 ٍر٬ْش ٫ن ٬ّٸٌد رن حٕٗؾ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي ٫ن ٬ٓي ٫ن هٌٿش ٷخٿض9
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 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃؼپ ًٿٺ.-

 حهلل ٫نيخ  كيّغ أځ ٣خٍٵ ٍِٟ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن حٕنٜخٍُ ٫ن أځ ٣خٍٵ ڃٌٙس ٬ٓي ٷخٿض9

ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٬ٓي ٳخٓظؤًڅ ٳٔټض ٬ٓي ػڂ أ٫خى ٳٔټض ٬ٓي ػڂ ٫خى -

ٿض ٳؤٍٓڀنِ اٿْو ٬ٓي أنو ٿڂ ّڄن٬نخ أڅ ٳٔټض ٬ٓي ٳخنَٜٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ

نؤًڅ ٿٺ اٙ أنخ أٍىنخ أڅ طِّينخ ٷخٿض ٳٔڄ٬ض ٌٛطخ ٫ڀَ حٿزخد ّٔظؤًڅ ًٙ أٍٍ ْٗجخ ٳٸخٽ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃن أنض ٷخٿض9 أځ ڃڀيځ ٷخٽ9 ٙ ڃَكزخ رٺ ًٙ أىٚ 

 أطييّن اٿَ أىپ ٷزخ ٷخٿض9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٳخًىزِ اٿْيڂ.

 ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٍِٟ حهلل ٫نيخ كيّغ حڃَأس 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ڃٌَٓ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫ڄًَ رن ڃًَُٵ  - 

ٷخٽ أهزَنِ ّلَْ رن ٫زي حٿلڄْي رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ أهزَطنِ ؿيطِ ٬ّنِ حڃَأس ٍحٳ٪ 

ٌٽ حهلل رن هيّؾ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ن ؿيطو أځ أرْو حڃَأس ٍحٳ٪ رن هيّؾ أڅ ٍحٳ٬خ ٍڃِ ڃ٪ ٍٓ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ أكي ًٌّځ هْزَ ٷخٽ أنخ أٗٺ رٔيڂ ٳِ ػنيًطو ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حن٩ِ حٿٔيڂ ٷخٽ9

ّخ ٍحٳ٪ اڅ ٗجض ن٫ِض حٿٔيڂ ًحٿٸ٤زش ؿڄ٬ْخ ًاڅ ٗجض ن٫ِض حٿٔيڂ ًطَٻض حٿٸ٤زش -

رپ أن٩ِ حٿٔيڂ ًأطَٹ حٿٸ٤زش ًحٗيي  ًٗييص ٿٺ ٌّځ حٿٸْخڃش أنٺ ٗيْي ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل9

 ٿِ ٌّځ حٿٸْخڃش أنِ ٗيْي ٷخٽ ٳن٩ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔيڂ ًطَٹ حٿٸ٤زش.

 كيّغ رٸَْس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حرن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ  - 

رن أرِ كيٍى طٸٌٽ9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  حٿظْڄِ ٷخٽ ٓڄ٬ض رٸَْس حڃَأس حٿٸ٬ٸخ٩

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ًىٌ ّٸٌٽ9

 اًح ٓڄ٬ظڂ رـْٖ ٷي هٔٲ رو ٷَّزخ ٳٸي أ٧ڀض حٿٔخ٫ش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿَحُُ ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش رن حٿٴ٠پ  - 

َْس حڃَأس حٿٸ٬ٸخ٩ ٷخٿض ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ٤٫خء ٫ن رٸ

انِ ٿـخٿٔش ٳِ ٛٴش حٿنٔخء ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ًىٌ َّْ٘ 

 رْيه حٿٍَْٔ ٳٸخٽ9

 ّخ أّيخ حٿنخّ اًح ٓڄ٬ظڂ رؤٲ ىينخ ٷَّزخ ٳٸي أ٧ڀض حٿٔخ٫ش.-

 كيّغ أځ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٤٫خء ٫ن ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ك - 

٬ّنِ حرن أرِ ُّخى ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ حُٕىُ ٷخٽ كيػظنِ أڃِ أنيخ ٍأص 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّڃِ ؿڄَس حٿ٬ٸزش ڃن ر٤ن حٿٌحىُ ًهڀٴو انٔخڅ ّٔظَه 
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 ڃن حٿنخّ أڅ ّْٜزٌه رخٿلـخٍس ًىٌ ّٸٌٽ9

ر٠٬ټڂ ر٠٬خ ًاًح ٍڃْظڂ ٳخٍڃٌح رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ ػڂ أٷزپ ٳؤطظو أّيخ حٿنخّ ٙ ّٸظپ -

حڃَأس رخرن ٿيخ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حرنِ ىٌح ًحىذ حٿ٬ٸپ ٳخى٩ حهلل ٿو ٷخٽ ٿيخ حثظْنِ 

رڄخء ٳؤطظو رڄخء ٳِ طٌٍ ڃن كـخٍس ٳظٴپ ٳْو ًٯٔپ ًؿيو ػڂ ى٫خ ٳْو ػڂ ٷخٽ حًىزِ 

يخ ىزِ ٿِ ڃنو ٷڀْٚ ٙرنِ ىٌح ٳؤهٌص ڃنو ٷڀْٚ ٳخٯٔڀْو رو ًحٓظ٘ٴِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸڀض ٿ

ڃنو رؤٛخر٬ِ ٳڄٔلض ريخ ٗٸش حرنِ ٳټخڅ ڃن أرَ حٿنخّ ٳٔؤٿض حڃَأس ر٬ي ڃخ ٳ٬پ حرنيخ 

 ٳٸخٿض9 رَأ أكٔن رَء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش رن أرِ ُّخى ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّڃِ ؿڄَس ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أڃو ٷخٿض 

 حٿ٬ٸزش ٌّځ حٿنلَ ڃن ر٤ن حٿٌحىُ ًىٌ ّٸٌٽ9

أّيخ حٿنخّ ٙ ّٸظڀن ر٠٬ټڂ ر٠٬خ ًاًح ٍڃْظڂ حٿـڄخٍ ٳخٍڃٌح رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ ٷخٿض -

ٳَڃَ ٓز٬خ ػڂ حنَٜٱ ًٿڂ ّٸٲ ٷخٿض ًهڀٴو ٍؿپ ّٔظَه ڃن حٿنخّ ٳٔؤٿض ٫نو ٷخٿٌح ىٌ 

 حٿٴ٠پ رن ٫زخّ.

 غ ٓڀڄَ رنض ٷْْ ٍِٟ حهلل ٫نيخ كيّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٓڀ٢ْ  - 

رن أٌّد رن حٿلټڂ رن ٓڀْڂ ٫ن أڃو ٫ن ٓڀڄَ رنض ٷْْ ًٻخنض اكيٍ هخٙص ٌٍٓٽ حهلل 

 خٍ ٷخٿض9ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٛڀض ڃ٬و حٿٸزڀظْن ًٻخنض اكيٍ نٔخء رنِ ٫يُ رن حٿنـ

ؿجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزخ٬ّظو ٳِ نٌٔس ڃن حٕنٜخٍ ٳڀڄخ ١َٗ ٫ڀْنخ أڅ -

ٙ نَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ًٙ نَٔٵ ًٙ نِنِ ًٙ نٸظپ أًٙىنخ ًٙ نؤطِ رزيظخڅ نٴظَّو رْن أّيّنخ 

ًأٍؿڀنخ ًٙ ن٬ْٜو ٳِ ڃ٬ًَٱ ٷخٿض ٷخٽ ًٙ طٰ٘٘ن أًُحؿټن ٷخٿض ٳزخ٬ّنخه ػڂ 

ٸڀض ٗڃَأس ڃنين حٍؿ٬ِ ٳخٓؤٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٯٖ حنَٜٳنخ ٳ

 أًُحؿنخ ٷخٿض ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ طؤهٌ ڃخٿو ٳظلخرِ رو ٯَْه.

 كيّغ اكيٍ نٌٔس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ُّي رن ؿزَْ  - 

 ڄَ ٫ڄخ ّٸظپ حٿڄلَځ ڃن حٿيًحد ٳٸخٽ9ًٓؤٿو ٍؿپ ٬ّنِ حرن ٫

أهزَطنِ اكيٍ نٌٔس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أڃَ رٸظپ حٿٴؤٍس ًحٿ٬ٸَد -

 ًحٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ًحٿليّخ ًحٿَٰحد.

 كيّغ ٿْڀَ رنض ٷخنٲ حٿؼٸٴْش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

نِ نٌف كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػ - 

رن كټْڂ حٿؼٸٴِ ًٻخڅ ٷخٍثخ ٿڀٸَآڅ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٫ًَس رن ڃ٬ٌٔى ّٸخٽ ٿو ىحًى ٷي 

ًٿيطو أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿْڀَ حرنش ٷخنٲ حٿؼٸٴْش 

ٷخٿض9 ٻنض ٳْڄن ٯٔپ أځ ٻڀؼٌځ رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ًٳخطيخ ًٻخڅ 
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نخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلٸخء ػڂ حٿي٩ٍ ػڂ حٿوڄخٍ ػڂ حٿڄڀلٴش ػڂ أًٽ ڃخ أ٤٫خ

أىٍؿض ر٬ي ٳِ حٿؼٌد حٓهَ ٷخٿض ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني حٿزخد ڃ٬و ٻٴنيخ 

 ّنخًٿنخه ػٌرخ ػٌرخ.

 كيّغ حڃَأس ڃن رنِ ٯٴخٍ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

رِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أ - 

ٓڀْڄخڅ رن ٓلْڂ ٫ن أڃْش رنض أرِ حٿٜڀض ٫ن حڃَأس ڃن رنِ ٯٴخٍ ًٷي ٓڄخىخ ٿِ ٷخٿض 

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٌٔس ڃن رنِ ٯٴخٍ ٳٸڀنخ ٿو9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي 

أٍىنخ أڅ نوَؽ ڃ٬ٺ اٿَ ًؿيٺ ىٌح ًىٌ َّْٔ اٿَ هْزَ ٳنيحًُ حٿـَكَ ًن٬ْن 

 ڄٔڀڄْن رڄخ حٓظ٬٤نخ ٳٸخٽ9حٿ

٫ڀَ رَٻش حهلل ٷخٿض ٳوَؿنخ ڃ٬و ًٻنض ؿخٍّش كيّؼش ٳؤٍىٳنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٫ڀَ كٸْزش ٍكڀو ٷخٿض ٳٌحهلل ٿنِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿٜزق ٳؤنخم 

اٿَ ًنِٿض ٫ن كٸْزش ٍكڀو ًاًح ريخ ىځ ڃنِ ٳټخنض أًٽ ك٠ْش ك٠ظيخ ٷخٿض ٳظٸز٠ض 

حٿنخٷش ًحٓظلْْض ٳڀڄخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ رِ ًٍأٍ حٿيځ ٷخٽ ڃخ ٿٺ 

ٿ٬ڀٺ نٴٔض ٷخٿض ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳخٛڀلِ ڃن نٴٔٺ ًهٌُ انخء ڃن ڃخء ٳخ٣َكِ ٳْو ڃڀلخ 

ػڂ اٯٔڀِ ڃخ أٛخد حٿلٸْزش ڃن حٿيځ ػڂ ٫ٌىُ ٿڄَٻزٺ ٷخٿض ٳڀڄخ ٳظق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٟن ٿنخ ڃن حٿٴِء ًأهٌ ىٌه حٿٸٚىس حٿظِ طَّن ٳِ ٫نٸِ ٳؤ٤٫خنْيخ ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ ٍ

ًؿ٬ڀيخ رْيه ٳِ ٫نٸِ ٳٌحهلل ٙ طٴخٍٷنِ أريح ٷخٽ ًٻخنض ٳِ ٫نٸيخ كظَ ڃخطض ػڂ أًٛض 

أڅ طيٳن ڃ٬يخ ٳټخنض ٙ ط٤يَ ڃن ك٠ْش اٙ ؿ٬ڀض ٳِ ٣يٌٍىخ ڃڀلخ ًأًٛض أڅ ّـ٬پ 

 ٳِ ٯٔڀيخ كْن ڃخطض.

 حهلل ٫نيخ كيّغ ٓٚڃش حرنش حٿلَ ٍِٟ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػظنِ أځ ٯَحد ٫ن حڃَأس ّٸخٽ ٿيخ ٫ٸْڀش  - 

 ٫ن ٓٚڃش رنض حٿلَ ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ّؤطِ ٫ڀَ حٿنخّ ُڃخڅ ّٸٌڃٌڅ ٓخ٫ش ٙ ّـيًڅ اڃخڃخ ّٜڀِ ريڂ.-

رن ڃلڄي كيػنخ ڃًَحڅ ٷخٽ كيػظنخ حڃَأس ّٸخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 

ٿيخ ٣ڀلش ڃٌٙس رنِ ٳِحٍس ٫ن ڃٌٙس ّٸخٽ ٿيخ ٫ٸْڀش ٫ن ٓٚڃش حرنش حٿلَ ٷخٿض ٓڄ٬ض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اڅ ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش أً ٳِ َٗحٍ حٿوڀٶ أڅ ّظيحٳ٪ أىپ حٿڄٔـي ٙ ّـيًڅ اڃخڃخ ّٜڀِ -

 ريڂ.

 ش ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ أځ ٻَُ حٿټ٬زْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ِّّي ٫ن أرْو ٫ن ٓزخ٩  - 

رن ػخرض ٓڄ٬ض أځ ٻَُ حٿټ٬زْش حٿظِ طليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٓڄ٬ض 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿليّزْش ًًىزض أ٣ڀذ ڃن حٿڀلڂ ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ٫ًن 



   

 

 

Page 519 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ّش ٗخس ٙ ٠َّٻڂ ًٻَحنخ ٻن أً انخػخ ٷخٿض ًٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9حٿـخٍ

 أٷًَح حٿ٤َْ ٫ڀَ ڃټنخطيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ِّّي ٫ن أرْو ٫ن ٓزخ٩ رن  - 

 ػخرض ٷخٽ ٓڄ٬ض أىپ حٿـخىڀْش ٤ٌّٳٌڅ ًىڂ ّٸٌٿٌڅ9 

 حٿڄًَطْنخ حٿٌْځ ٷَنخ ٫ْنخ * نٸ٩َ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن أرْو ٫ن ٓزخ٩ رن ػخرض ٫ن أځ  - 

ٻَُ حٿټ٬زْش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس أڅ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ًىزض حٿنزٌس ًرٸْض حٿڄزَ٘حص.-

يػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٤٫خء ٫ن كزْزش رنض ڃَْٔس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٫ن أځ ٻَُ حٿټ٬زْش

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ڃټخٳؤطخڅ ٫ًن حٿـخٍّش ٗخس ٷخٽ -

أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٓٴْخڅ ّيڂ ٳِ ىٌه حٕكخىّغ ٫زْي حهلل ٓڄ٬يخ ڃن ٓزخ٩ 

 رن ػخرض.

ِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

أرِ ِّّي ٷخٽ كيػنِ ٓزخ٩ رن ػخرض ٫ن أځ ٻَُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ٳِ حٿ٬ٸْٸش ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ڃؼٚڅ ٫ًن حٿـخٍّش ٗخس.

 كيّغ كڄنش رنض ؿلٖ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

ِّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 

حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ٫ڄو ٫ڄَحڅ رن ٣ڀلش ٫ن أڃو 

كڄنش رنض ؿلٖ ٷخٿض أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض انِ ٷي حٓظل٠ض 

 ك٠ْش ڃنټَس ٗيّيس ٳٸخٽ9

و ػـخ ٷخٽ طڀـڄِ ًطل٠ِْ ٳِ ٻپ ٗيَ ٳِ حكظِ٘ ٻَٓٴخ ٷڀض انو أٗي ڃن ًحٹ أنِ أػـ-

٫ڀڂ حهلل ٓظش أّخځ أً ٓز٬ش أّخځ ػڂ حٯظٔڀِ ٯٔٚ ًٌٛڃِ ًٛپ ػٚػخ ٫ًَّ٘ن أً أٍر٬خ 

٫ًَّ٘ن ًحٯظٔڀِ ٿڀٴـَ ٯٔٚ ًأهَُ حٿ٨يَ ٫ًـڀِ حٿ٬َٜ ًحٯظٔڀِ ٯٔٚ ًأهَُ 

َِ ًٿڂ ّٸپ ِّّي ڃَس  حٿڄَٰد ٫ًـڀِ حٿ٬٘خء ًحٯظٔڀِ ٯٔٚ ًىٌح أكذ حٕڃَّن اٿ

 ًحٯظٔڀِ ٿڀٴـَ ٯٔٚ.

 كيّغ ؿيس ٍرخف رن ٫زي حٿَكڄن ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ٬ّنِ حرن هخٍؿش ٷخٽ كيػنخ كٴٚ رن ڃَْٔس ٫ن  - 

حرن كَڃڀش ٫ن أرِ ػٴخٽ حٿڄَُ أنو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍرخف رن ٫زي حٿَكڄن رن ك٤ٌّذ ّٸٌٽ 

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9كيػظنِ ؿيطِ أنيخ ٓڄ٬ض أرخىخ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿ

ٙ ٛٚس ٿڄن ٙ ًٌٟء ٿو ًٙ ًٌٟء ٿڄن ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو ًٙ ّئڃن رخهلل ڃن ٙ -
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 ّئڃن رِ ًٙ ّئڃن رِ ڃن ٙ ّلذ حٕنٜخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش  - 

ي حٿَكڄن رن ك٤ٌّذ ٫ن ؿيطو ٷخٿض ٓڄ٬ض ٫ن أرِ ػٴخٽ حٿڄَُ ٫ن ٍرخف رن ٫ز

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٙ ّئڃن رخهلل ڃن ٿڂ ّئڃن رِ ًٿڂ ّئڃن رِ ڃن ٙ ّلذ حٕنٜخٍ ًٙ ٛٚس ٿڄن ٙ -

 ًٌٟء ٿو ًٙ ًٌٟء ٿڄن ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو.

ي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ٫ز - 

كَڃڀش أنو ٓڄ٪ أرخ ػٴخٽ ّليع ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٍرخف رن ٫زي حٿَكڄن ًٿڂ ّٸپ ٫ٴخڅ ڃَس حرن 

أرِ ٓٴْخڅ رن ك٤ٌّذ ّٸٌٽ كيػظنِ ؿيطِ أنيخ ٓڄ٬ض أرخىخ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃن ٙ  ٙ ٛٚس ٿڄن ٙ ًٌٟء ٿو ًٙ ًٌٟء ٿڄن ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو ًٙ ّئڃن رخهلل-

 ّئڃن رِ ًٙ ّئڃن رِ ڃن ٙ ّلذ حٕنٜخٍ.

 كيّغ أځ رـْي ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿڄٸزَُ  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن رـْي ٫ن ؿيطو أځ رـْي ٷخٿض9 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل اڅ حٿڄٔټْن 

ٳٚ أؿي ٳِ رْظِ ڃخ أٍٳ٪ ٳِ ّيه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٿْٸٲ ٫ڀَ رخرِ كظَ أٓظلِ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٍٳ٬ِ ٳِ ّيه ًٿٌ ٧ڀٴخ ڃلَٷخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ  - 

كيػنِ ٬ْٓي ٬ّنِ حٿڄٸزَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن رـْي أهِ رنِ كخٍػش أنو كيػظو ؿيطو 

 حڃَأس رـْي ًٻخنض ط٫ِڂ ڃڄن رخّ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂًىِ 

 أنيخ ٷخٿض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڀْغ كيػنِ ٬ْٓي ٬ّنِ  - 

رـْي ًٻخنض حٿڄٸزَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن رـْي أهِ رنِ كخٍػش أنو كيػظو ؿيطو ًىِ أځ 

ڃڄن رخّ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل اڅ 

حٿڄٔټْن ٿْٸٌځ ٫ڀَ رخرِ ٳڄخ أؿي ٿو ْٗجخ أ٤٫ْو اّخه ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9

 اڅ ٿڂ طـيُ ٿو ْٗجخ ط٤٬ْنو اّخه اٙ ٧ڀٴخ ڃلَٷخ ٳخىٳ٬ْو اٿْو ٳِ ّيه.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػ - 

٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن رـْي ٫ن ؿيطو أځ رـْي أنيخ ٷخٿض 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطْنخ ٳِ رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٳؤطوٌ ٿو ٌّٓٸش ٳِ 

ٿض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ّؤطْنِ حٿٔخثپ ٳؤطِىي ٿو ر٬ٞ ڃخ ٷ٬زش ٿِ ٳبًح ؿخء ٓٸْظيخ اّخه ٷخ
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 ٫نيُ ٳٸخٽ9

 ٬ِٟ ٳِ ّي حٿڄٔټْن ًٿٌ ٧ڀٴخ ڃلَٷخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن كْخڅ حٕٓيُ  - 

٫ن حرن رـخى ٫ن ؿيطو ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٍىًح حٿٔخثپ ًٿٌ 

 ٨ڀٲ ٗخس ڃلَٵ أً ڃلظَٵ.ر

 ڃٔني حٿٸزخثپ

 كيّغ حرن حٿڄنظٴٶ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس ٷخٽ  - 

كيػنِ حٿڄَْٰس رن ٫زي حهلل حٿْ٘ټَُ ٫ن أرْو ٷخٽ حن٤ڀٸض اٿَ حٿټٌٳش ٕؿڀذ رٰخٙ ٷخٽ 

ض ٿٜخكذ ٿِ ٿٌ ىهڀنخ حٿڄٔـي ًڃ٬ٌٟو ٌّڃجٌ ٳِ أٛلخد ٳؤطْض حٿٌٔٵ ًٿڂ طٸڂ ٷخٽ ٷڀ

حٿظڄَ ٳبًح ٳْو ٍؿپ ڃن ٷْْ ّٸخٽ ٿو حرن حٿڄنظٴٶ ًىٌ ّٸٌٽ9 ًٛٲ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكڀِ ٳ٤ڀزظو رڄنَ ٳٸْپ ٿِ ىٌ ر٬َٳخص ٳخنظيْض اٿْو ٳِحكڄض ٫ڀْو ٳٸْپ 

ى٫ٌح حٿَؿپ أٍد ڃخ ٿو ٷخٽ ٿِ اٿْٺ ٫ن ٣َّٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ 

ٳِحكڄض ٫ڀْو كظَ هڀٜض اٿْو ٷخٽ ٳؤهٌص رو٤خځ ٍحكڀش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ أً ٷخٽ ُڃخڃيخ ىټٌح كيع ڃلڄي كظَ حهظڀٴض أ٫نخٵ ٍحكڀظْنخ ٷخٽ ٳڄخ ٫ِّنِ 

َِ ىټٌح كيع ڃلڄي ٷخٽ ٷڀض9 ػنظخڅ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ڃخ ٯَْ ٫ڀ

يڄخ ڃخ ّنـْنِ ڃن حٿنخٍ ًڃخ ّيهڀنِ حٿـنش ٷخٽ ٳن٨َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أٓؤٿٺ ٫ن

َِ رٌؿيو ٷخٽ9  ًٓڀڂ اٿَ حٿٔڄخء ػڂ نټْ ٍأٓو ػڂ أٷزپ ٫ڀ

ٿجن ٻنض أًؿِص ٳِ حٿڄٔؤٿش ٿٸي أ٨٫ڄض ًأ٣ٌٿض ٳخ٫ٸپ ٫نِ اًح9 أ٫زي حهلل ٙ طَ٘ٹ رو -

ڃ٠خڅ ًڃخ طلذ أڅ ّٴ٬ڀو رٺ ْٗجخ ًأٷڂ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش ًأى حٿِٻخس حٿڄٴًَٟش ًٛڂ ٍ

 حٿنخّ ٳخٳ٬ڀو ريڂ ًڃخ طټَه أڅ ّؤطِ اٿْٺ حٿنخّ ٳٌٍ حٿنخّ ڃنو ػڂ ٷخٽ هپ ٓزْپ حٿَحكڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڄًَ رن كٔخڅ ٬ّنِ حٿڄٔڀِ ٷخٽ كيػنِ  - 

يىخ ًىٌ حٿڄَْٰس رن ٫زي حهلل حٿْ٘ټَُ ٫ن أرْو ٷخٽ ىهڀض ڃٔـي حٿټٌٳش أًٽ ڃخ رنِ ڃٔـ

ٳِ أٛلخد حٿظڄَ ٌّڃجٌ ًؿيٍه ڃن ٓيڀش ٳبًح ٍؿپ ّليع حٿنخّ ٷخٽ رڀٰنِ كـش ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـش حٿٌىح٩ ٷخٽ ٳخٓظظز٬ض ٍحكڀش ڃن ارڀِ ػڂ هَؿض كظَ 

 ؿڀٔض ٿو ٳِ ٣َّٶ ٫َٳش أً ًٷٴض ٿو ٳِ ٣َّٶ ٫َٳش ٷخٽ9

رخٿٜٴش ٳٸخٽ ٍؿپ أڃخڃو هپ ٫ن ٳبًح ٍٻذ ٫َٳض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيڂ  -

٣َّٶ حٿَٻخد ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًّلو ى٫و ٳؤٍد ڃخ ٿو ٳينٌص ڃنو 

كظَ حهظڀٴض ٍأّ حٿنخٷظْن ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٿنِ ٫ڀَ ٫ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش ًّنـْنِ 

ٙ طَ٘ٹ  ڃن حٿنخٍ ٷخٽ9 رن رن ٿجن ٻنض ٷَٜص ٳِ حٿو٤زش ٿٸي أرڀٰض ٳِ حٿڄٔؤٿش حطٶ حهلل

 رخهلل ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئىُ حٿِٻخس ًطلؾ حٿزْض ًطٌٜځ ٍڃ٠خڅ هپ ٫ن ٣َّٶ حٿَٻخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ ٬ّنِ حرن أرِ آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض ىٌح  - 
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 حٿليّغ ڃن حٿڄَْٰس رن ٫زي حهلل ٫ن أرْو نلٌه.

 كيّغ ٷظخىس رن حٿن٬ڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٫ًزي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حهلل - 

كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ن َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي 

 حٿويٍُ ٫ن أرْو ٫ًڄو ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٻڀٌح ٿلٌځ حٕٟخكِ ًحىهًَح.-

٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

٬ّنِ حرن َّْٓن ٫ن أرِ حٿ٬ٚنْش ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ أطْض ىٌه ٬ّنِ حڃَأطو 

٫ًنيىخ ٿلڂ ڃن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٷي ٍٳ٬ظو ٳَٳ٬ض ٫ڀْيخ حٿ٬ٜخ ٳٸخٿض اڅ ٳٚنخ أطخنخ 

 ٳؤهزَنخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 نيْظټڂ أڅ طڄٔټٌح ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚػش أّخځ ٳټڀٌح ًحىهًَح.انِ ٻنض -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ڃلڄي رن  - 

ارَحىْڂ أڅ ٷظخىس رن حٿن٬ڄخڅ حٿ٨ٴَُ ًٷ٪ رٸَّٖ ٳټؤنو نخٽ ڃنيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ّ٘خ ٳڀ٬ڀٺ أڅ طٍَ ڃنيڂ ٍؿخٙ طِىٍُ ٫ڄڀٺ ڃ٪ أ٫ڄخٿيڂ ًٳ٬ڀٺ ڃ٪ ّخ ٷظخىس ٙ طٔزن ٷَ-

أٳ٬خٿيڂ ًطٰز٤يڂ اًح ٍأّظيڂ ٿٌٙ أڅ ط٤َٰ ٷَّٖ ٕهزَطيڂ رخٿٌُ ٿيڂ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ 

ٷخٽ ِّّي ٓڄ٬نِ ؿ٬ٴَ رن ٫زي حهلل رن أٓڀڂ ًأنخ أكيع ىٌح حٿليّغ ٳٸخٽ ىټٌح كيػنِ 

 ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن أرِ ٫ن ؿيه.

 أرِ َّٗق حٿوِح٫ِ حٿټ٬زِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّغ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرِ  - 

 َّٗق حٿوِح٫ِ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

َ ٳڀْلٔن ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْټَځ ْٟٴو ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓه-

 اٿَ ؿخٍه ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْٸپ هَْح أً ٿْٜڄض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي  - 

٬ّنِ حٿڄٸزَُ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ َّٗق حٿټ٬زِ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ 

 ٳظق ڃټش9

پ كَځ ڃټش ًٿڂ ّلَڃيخ حٿنخّ ٳڄن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ اڅ حهلل ٫ِ ًؿ-

ّٔٴټن ٳْيخ ىڃخ ًٙ ٠٬ّيڅ ٳْيخ ٗـَح ٳبڅ طَهٚ ڃظَهٚ ٳٸخٽ أكڀض ٿٌَٓٽ حهلل ٳبڅ 

حهلل أكڀيخ ٿِ ًٿڂ ّلڀيخ ٿڀنخّ ًىِ ٓخ٫ظِ ىٌه كَحځ اٿَ أڅ طٸٌځ حٿٔخ٫ش انټڂ ڃ٬َ٘ 

پ ٿو ٷظْپ ر٬ي ڃٸخٿظِ ىٌه ٳؤىڀو رْن هَْطْن اڃخ هِح٫ش ٷظڀظڂ ىٌح حٿٸظْپ ًانِ ٫خٷڀو ٳڄن ٷظ

 أڅ ّٸظڀٌح أً ّؤهًٌح حٿ٬ٸپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ  - 
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 ٬ْٓي ٫ن أرِ َّٗق حٿټ٬زِ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْٸپ  ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْټَځ ؿخٍه-

هَْح أً ٿْٜڄض ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْټَځ ْٟٴو ؿخثِطو ٌّځ ًٿْڀش حٿ٠ْخٳش 

 ػٚػش أّخځ ٳڄخ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ ٳيٌ ٛيٷش ٙ ّلپ ٿو أڅ ّؼٌُ ٫نيه كظَ ّوَؿو.

ًثذ ٫ن حٿڄٸزَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ  - 

 ٫ن أرِ َّٗق حٿټ٬زِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ًحهلل ٙ ّئڃن ًحهلل ٙ ّئڃن ًحهلل ٙ ّئڃن ٷخٿٌح9 ًڃخ ًحٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 حٿـخٍ ٙ -

 ّؤڃن ؿخٍه رٌحثٸو ٷخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ رٌحثٸو ٷخٽ9 َٗه.

ٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخ - 

 َّٗق رن ٫ڄًَ حٿوِح٫ِ ٷخٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اّخٻڂ ًحٿـڀٌّ ٫ڀَ حٿ٬ٜيحص ٳڄن ؿڀْ ڃنټڂ ٫ڀَ حٿ٬ْٜي ٳڀ٤٬ْو كٸو ٷخٽ ٷڀنخ ّخ -

 ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ كٸو ٷخٽ ٯ٠ٌٝ حٿزَٜ ًٍى حٿظلْش ًأڃَ رڄ٬ًَٱ ًنيِ ٫ن ڃنټَ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي رن ٬ْٓي ٫ن كيػنخ ٫ز - 

أرِ ٬ْٓي ٫ن أرِ َّٗق حٿ٬يًُ أنو ٷخٽ ٿ٬ڄًَ رن ٬ْٓي ًىٌ ّز٬غ حٿز٬ٌع اٿَ ڃټش 

 حثٌڅ ٿِ أّيخ حٕڃَْ أكيػٺ ٷٌٙ

ٷخځ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٰي ڃن ٌّځ حٿٴظق ٓڄ٬ظو أًنخُ ٫ًًخه ٷڀزِ -

أرَٜطو ٫ْنخُ كْغ طټڀڂ رو أنو كڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ اڅ ڃټش كَڃيخ حهلل ًٿڂ ً

ّلَڃيخ حٿنخّ ٳٚ ّلپ ٗڃَة ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ ّٔٴٺ ٳْيخ ىڃخ ًٙ ٠٬ّي ٳْيخ 

ٗـَس ٳبڅ أكي طَهٚ رٸظخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ ٳٸٌٿٌح اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 

ؤًڅ ٿټڂ ًانڄخ أًڅ ٿِ ٳْيخ ٓخ٫ش ڃن نيخٍ ًٷي ٫خىص كَڃظيخ حٿٌْځ أًڅ ٿٌَٓٿو ًٿڂ ّ

ٻلَڃظيخ رخٗڃْ ٳڀْزڀٮ حٿ٘خىي حٿٰخثذ ٳٸْپ ٕرِ َّٗق ڃخ ٷخٽ ٿٺ ٫ڄًَ ٷخٽ ٷخٽ أنخ أ٫ڀڂ 

رٌٿٺ ڃنٺ ّخ أرخ َّٗق اڅ حٿلَځ ٙ ٬ٌّْ ٫خْٛخ ًٙ ٳخٍح ريځ ًٙ ٳخٍح رـِّش ًٻٌٿٺ ٷخٽ 

 ٫ن حرن آلٶ ًٙ ڃخن٪ ؿِّش.كـخؽ رـِّش ًٷخٽ ٬ّٸٌد ٫ن أرْو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ أهزَنِ ٬ْٓي  - 

رن أرِ ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن أرِ َّٗق حٿ٬يًُ ڃن هِح٫ش ًٻخڅ ڃن حٿٜلخرش ٍِٟ حهلل 

 ٫نيڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ّلپ ٕكي أڅ ّٸْڂ ٫ني أهْو كظَ ّئػڄو ٷخٿٌح ّخ  حٿ٠ْخٳش ػٚع ًؿخثِطو ٌّځ ًٿْڀش ًٙ-

 ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ّئػڄو ٷخٽ ّٸْڂ ٫نيه ًٙ ّـي ْٗجخ ّٸٌطو.

 كيّغ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ  - 

 ٫ن أرْو

أًٍحف حٿ٘ييحء ٳِ ٣خثَ ه٠َ ط٬ڀٶ ڃن ّزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ أڅ -
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 ػڄَ حٿـنش ًٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ نٔڄش ط٬ڀٶ ٳِ ػڄَس أً ٗـَ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن ٬ٓي ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو ٷخٽ9

 ٚػش أٛخر٪ ًٙ ّڄٔق ّيه كظَ ّڀ٬ٸيخ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻپ رؼ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن نخٳ٪ ٫ن أرِ رن  - 

 ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو أڅ ؿخٍّش ٿيڂ ٌٓىحء ًرلض ٗخس رڄًَس

 ٳٌٻَ ٻ٬ذ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَه رؤٻڀيخ.-

نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي أڅ ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن - 

 حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ًزي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أهزَحه ٫ن أرْو ٻ٬ذ أنو كيػيڂ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤٻپ رؼٚع أٛخر٪ ٳبًح ٳَ٭ ٿ٬ٸيخ.-

ٿِىَُ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ح - 

 حٿَكڄن رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸيځ ڃن ٓٴَ اٙ ٳِ حٿ٠لَ ٳْزيأ رخٿڄٔـي -

 ٳْٜڀِ ٳْو ٍٻ٬ظْن ًّٸ٬ي ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٬ٓي رن  - 

 رْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ارَحىْڂ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أ

ڃؼپ حٿڄئڃن ٻخٿوخڃش ڃن حٿ٩ٍِ طٴْئىخ حٿَّخف ط٫َٜيخ ڃَس ًط٬يٿيخ أهٍَ كظَ ّؤطْو -

أؿڀو ًڃؼپ حٿټخٳَ ڃؼپ حٍُٕس حٿڄـٌّش ٫ڀَ أٛڀيخ ٙ ّٸڀيخ ِٗء كظَ ّټٌڅ أنـ٬خٳيخ 

 ڃَس.

حٵ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٫ًزي حٿَُ - 

كيػنِ حرن ٗيخد أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٫ًن ٫ڄو ٫زْي 

 حهلل رن ٻ٬ذ ٫ن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸيځ ڃن ٓٴَ اٙ نيخٍح ٳِ حٿ٠لَ ًاًح ٷيځ ريأ -

 رخٿڄٔـي ٳٜڀَ ٳْو ٍٻ٬ظْن ػڂ ؿڀْ ٳْو.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ًأرٌ ؿ٬ٴَ حٿڄيحثنِ ٷخٙ كيػنخ ٫زخى ٫ن ٓٴْخڅ كيػن - 

رن كْٔن ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ڃَ رو ًىٌ ڃُٚځ ٍؿٚ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٯَّڂ ٿِ ًأٗخٍ رْيه أڅ ّؤهٌ 

 حٿنٜٲ ٷڀض9

 ٬ڂ ٷخٽ ٳؤهٌ حٿ٤َ٘ ًطَٹ حٿ٤َ٘.ّخ ٌٍٓٽ حهلل ن-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو أنو ٷخٽ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ُ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أنِٽ ٳِ حٿ٬َ٘ ڃخ أنِٽ ٳٸخٽ9 اڅ حٿڄئڃن ّـخىي رْٔٴو ًٿٔخنو ًحٿٌ-
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 نٴِٔ رْيه ٿټخڅ ڃخ طَڃٌنيڂ رو ن٠ق حٿنزپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي  - 

حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو ٷخٽ9 ٿڂ أطوڀٲ ٫ن حٿنزِ ٳِ ٯِحس ٯِحىخ كظَ ٻخنض 

ڀٲ ٫ن ريٍ انڄخ هَؽ ٫ًِس طزٌٹ اٙ ريٍح ًٿڂ ٬ّخطذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكيح طو

َّّي حٿ٬َْ ٳوَؿض ٷَّٖ ڃٌٰػْن ٿ٬َْىڂ ٳخٿظٸٌح ٫ن ٯَْ ڃ٫ٌي ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ 

ًٿ٬ڄَُ اڅ أَٗٱ ڃ٘خىي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿنخّ ٿزيٍ ًڃخ أكذ أنِ 

ٻنض ٗييطيخ ڃټخڅ ر٬ْظِ ٿْڀش حٿ٬ٸزش كْغ طٌحٳٸنخ ٫ڀَ حٗٓٚځ ًٿڂ أطوڀٲ ر٬ي ٫ن حٿنزِ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٯِحىخ كظَ ٻخنض ٯًِس طزٌٹ ًىِ آهَ ٯًِس ٯِحىخٛڀَ 

ٳؤًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀنخّ رخٿَكْپ ًأٍحى أڅ ّظؤىزٌح أىزش ٯًِىڂ ًًٿٺ -

كْن ٣خد حٿ٨ٚٽ ٣ًخرض حٿؼڄخٍ ٳټخڅ ٷڀڄخ أٍحى ٯًِس اٙ ًٍُ ٯَْىخ ًٷخٽ ٬ّٸٌد ٫ن 

كيػنخه أرٌ ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي  حرن أهِ حرن ٗيخد اٙ ًٍُ رَْٰىخ

حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ًٷخٽ ًٍُ ٯَْىخ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ كيّغ ٫زي حٿَُحٵ 

ًٻخڅ ّٸٌٽ9 حٿلَد هي٫ش ٳؤٍحى حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس طزٌٹ أڅ ّظؤىذ 

ٴِٔ ٫ڀَ حٿـيخى حٿنخّ أىزش ًأنخ أَّٔ ڃخ ٻنض ٷي ؿڄ٬ض ٍحكڀظْن ًأنخ أٷيٍ ِٗء ٳِ ن

ًهٴش حٿلخً ًأنخ ٳِ ًٿٺ حٌٰٛح اٿَ حٿ٨ٚٽ ٣ًْذ حٿؼڄخٍ ٳڀڂ أُٽ ٻٌٿٺ كظَ ٷخٽ حٿنزِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯخىّخ رخٿٰيحس ًًٿٺ ٌّځ حٿوڄْْ ًٻخڅ ّلذ أڅ ّوَؽ ٌّځ حٿوڄْْ 

ٳؤٛزق ٯخىّخ ٳٸڀض حن٤ڀٶ ٯيح ٳؤٗظَُ ؿيخُُ ػڂ أٿلٶ ريڂ ٳخن٤ڀٸض اٿَ حٿٌٔٵ ڃن حٿٰي 

َِ ر٬ٞ ٳ٬َٔ ٫ڀ َِ ر٬ٞ ٗؤنِ ٳَؿ٬ض ٳٸڀض حٍؿ٪ ٯيح اڅ ٗخء حهلل ٳؤٿلٶ ريڂ ٳ٬َٔ ٫ڀ

 ٗؤنِ

ٳڀڂ أُٽ ٻٌٿٺ كظَ حٿظزْ رِ حٿٌنذ ًطوڀٴض ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬ڀض 

أڃِ٘ ٳِ حٌٕٓحٵ ًأ٣ٌٱ رخٿڄيّنش ٳْلِننِ أنِ ٙ أٍٍ أكيح طوڀٲ اٙ ٍؿٚ ڃٰڄٌٛخ 

طوڀٲ اٙ ٍأٍ أڅ ًٿٺ ْٓوٴِ ٿو ًٻخڅ حٿنخّ ٻؼَْح ٙ  ٫ڀْو ٳِ حٿنٴخٵ ًٻخڅ ٿْْ أكيح

ّـڄ٬يڂ ىٌّحڅ ًٻخڅ ؿڄْ٪ ڃن طوڀٲ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬٠ش ًػڄخنْن 

ٍؿٚ ًٿڂ ٌّٻَنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ رڀٮ طزٌٻخ ٳڀڄخ رڀٮ طزٌٻخ ٷخٽ ڃخ ٳ٬پ 

ًحٿن٨َ ٳِ ٤٫ٴْو ًٷخٽ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن ٷٌڃِ هڀٴو ّخ ٌٍٓٽ حهلل رَىّو 

٬ّٸٌد ٫ن حرن أهِ حرن ٗيخد رَىحه ًحٿن٨َ ٳِ ٤٫ٴْو ٳٸخٽ ڃ٬خً رن ؿزپ رجٔڄخ ٷڀض 

ًحهلل ّخ نزِ حهلل ڃخ ن٬ڀڂ اٙ هَْح ٳزْنخ ىڂ ٻٌٿٺ اًح ىڂ رَؿپ ًِّٽ رو حٿَٔحد ٳٸخٽ حٿنزِ 

حهلل  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٻن أرخ هْؼڄش ٳبًح ىٌ أرٌ هْؼڄش ٳڀڄخ ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس طزٌٹ ًٷٴپ ًىنخ ڃن حٿڄيّنش ؿ٬ڀض أطٌٻَ رڄخًح أهَؽ ڃن ٓو٤ش حٿنزِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٓظ٬ْن ٫ڀَ ًٿٺ ٻپ ًُ ٍأُ ڃن أىڀِ كظَ اًح ٷْپ حٿنزِ ىٌ 

ڃٜزلټڂ رخٿٰيحس ُحف ٫نِ حٿزخ٣پ ٫ًَٳض أنِ ٙ أنـٌ اٙ رخٿٜيٵ ًىهپ حٿنزِ ٛڀَ 

ِ حٿڄٔـي ٍٻ٬ظْن ًٻخڅ اًح ؿخء ڃن ٓٴَ ٳ٬پ ًٿٺ ًىهپ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلَ ٳٜڀَ ٳ
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حٿڄٔـي ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ػڂ ؿڀْ ٳـ٬پ ّؤطْو ڃن طوڀٲ ٳْلڀٴٌڅ ٿو ٬ًّظًٌٍڅ اٿْو 

ٳْٔظٰٴَ ٿيڂ ًّٸزپ ٫ٚنْظيڂ ًّټپ َٓحثَىڂ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳيهڀض حٿڄٔـي ٳبًح ىٌ 

طټن حرظ٬ض ٧يَٹ  ؿخٿْ ٳڀڄخ ٍآنِ طزٔڂ طزٔڂ حٿڄ٠ٰذ ٳـجض ٳـڀٔض رْن ّيّو ٳٸخٽ أٿڂ

ٷڀض رڀَ ّخ نزِ حهلل ٷخٽ ٳڄخ هڀٴٺ ٷڀض ًحهلل ٿٌ رْن ّيُ أكي ڃن حٿنخّ ٯَْٹ ؿڀٔض 

ٿوَؿض ڃن ٓو٤ظو ر٬ٌٍ ٿٸي أًطْض ؿيٙ ًٷخٽ ٬ّٸٌد ٫ن حرن أهِ حرن ٗيخد ٿَأّض 

أڅ أهَؽ ڃن ٓو٤ظو ر٬ٌٍ ًٳِ كيّغ ٫ٸْپ أهَؽ ڃن ٓو٤ظو ر٬ٌٍ ًٳْو ٿٌْٗټن أڅ 

َِ ًٿجن َِ ٳْو انِ ٍٕؿٌ ٳْو ٫ٴٌ حهلل ػڂ ٍؿ٪  حهلل ّٔو٤ٺ ٫ڀ كيػظٺ كيّغ ٛيٵ طـي ٫ڀ

 َِ اٿَ كيّغ ٫زي حٿَُحٵ ًٿټن ٷي ٫ڀڄض ّخ نزِ حهلل أنِ اڅ أهزَطٺ حٿٌْځ رٸٌٽ طـي ٫ڀ

ٳْو ًىٌ كٶ ٳبنِ أٍؿٌ ٫ٴٌ حهلل ًاڅ كيػظٺ حٿٌْځ كيّؼخ طََٟ ٫نِ ٳْو ًىٌ ٻٌد 

خ ٻنض ٷ٢ أَّٔ ًٙ أهٲ كخًح ڃنِ كْن أًٗٺ أڅ ٤ّڀ٬ٺ حهلل ٫ڀْو ًحهلل ّخ نزِ حهلل ڃ

 طوڀٴض ٫نٺ

ٳٸخٽ9 أڃخ ىٌح ٳٸي ٛيٷټڂ حٿليّغ ٷڂ كظَ ّٸ٠ِ حهلل ٳْٺ ٳٸڄض ٳؼخٍ ٫ڀَ أػَُ نخّ ڃن 

ٷٌڃِ ّئنزٌنِ ٳٸخٿٌح9 ًحهلل ڃخ ن٬ڀڄٺ أًنزض ًنزخ ٷ٢ ٷزپ ىٌح ٳيٚ ح٫ظٌٍص اٿَ حٿنزِ 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ٌٍ ََّٟ ٫نٺ ٳْو ٳټخڅ حٓظٰٴخٍ ٌٍٓ

ْٓؤطِ ڃن ًٍحء ًنزٺ ًٿڂ طٸٲ نٴٔٺ ڃٌٷٴخ ٙ طيٍُ ڃخًح ّٸ٠ِ ٿٺ ٳْو ٳڀڂ ِّحٿٌح 

ّئنزٌنِ كظَ ىڄڄض أڅ أٍؿ٪ ٳؤٻٌد نٴِٔ ٳٸڀض ىپ ٷخٽ ىٌح حٿٸٌٽ أكي ٯَُْ ٷخٿٌح ن٬ڂ 

ىٚٽ رن أڃْش ًڃَحٍس ٬ّنِ حرن ٍر٬ْش ٳٌٻًَح ٍؿڀْن ٛخٿلْن ٷي ٗييح ريٍح ٿِ ٳْيڄخ 

نِ أٌٓس ٳٸڀض ًحهلل ٙ أٍؿ٪ اٿْو ٳِ ىٌح أريح ًٙ أٻٌد نٴِٔ ًنيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٬ّ

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٫ن ٻٚڃنخ أّيخ حٿؼٚػش ٷخٽ ٳـ٬ڀض أهَؽ اٿَ حٿٌٔٵ ٳٚ ّټڀڄنِ أكي 

ًطنټَ ٿنخ حٿنخّ كظَ ڃخ ىڂ رخٿٌّن ن٬َٱ ًطنټَص ٿنخ حٿل٤ْخڅ حٿظِ ن٬َٱ كظَ ڃخ ىِ 

َص ٿنخ حٍٕٝ كظَ ڃخ ىِ حٍٕٝ حٿظِ ن٬َٱ ًٻنض أٷٌٍ حٿل٤ْخڅ حٿظِ ن٬َٱ ًطنټ

أٛلخرِ ٳټنض أهَؽ ٳؤ٣ٌٱ رخٌٕٓحٵ ًآطِ حٿڄٔـي ٳؤىهپ ًآطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳؤٓڀڂ ٫ڀْو ٳؤٷٌٽ ىپ كَٹ ٗٴظْو رخٿٔٚځ ٳبًح ٷڄض أٛڀِ اٿَ ٓخٍّش ٳؤٷزڀض ٷزپ 

َِ رڄئهَ ٫ْنْو ًاًح ن٨َص اٿْو أ٫َٝ ٫نِ ًح ٓظټخڅ ٛخكزخُ ٳـ٬ٚ ٛٚطِ ن٨َ اٿ

 ّزټْخڅ حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ٙ ٤ّڀ٬خڅ ٍإًٓيڄخ

ٳْزنخ أنخ أ٣ٌٱ حٿٌٔٵ اًح ٍؿپ نَٜحنِ ؿخء ر٬٤خځ ّز٬ْو ّٸٌٽ9 ڃن ّيٽ ٫ڀَ ٻ٬ذ رن 

َِ أڅ أطخنِ رٜلْٴش ڃن ڃڀٺ ٯٔخڅ ٳبًح ٳْيخ أڃخ ر٬ي ٳبنو  ڃخٿٺ ٳ٤ٴٶ حٿنخّ ًَّْ٘څ ٿو اٿ

ڃ٬ْ٠ش ٳؤٿلٶ ًٙ ىٌحڅ ٳؤٿلٶ رنخ  رڀٰنِ أڅ ٛخكزٺ ٷي ؿٴخٹ ًأٷٜخٹ ًٿٔض ريحٍ

نٌحْٓٺ ٳٸڀض ىٌح أ٠ّخ ڃن حٿزٚء ًحٿَ٘ ٳٔـَص ٿيخ حٿظنٌٍ ًأكَٷظيخ ٳْو ٳڀڄخ ڃ٠ض 

أٍر٬ٌڅ ٿْڀش اًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أطخنِ ٳٸخٽ9 ح٫ظِٽ حڃَأطٺ ٳٸڀض 

ىٚٽ رن أڃْش أ٣ڀٸيخ ٷخٽ9 ٙ ًٿټن ٙ طٸَرنيخ ٳـخءص حڃَأس ىٚٽ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ 

ْٗن ٬ْٟٲ ٳيپ طؤًڅ ٿِ أڅ أهيڃو ٷخٽ9 ن٬ڂ ًٿټن ٙ ّٸَرنٺ ٷخٿض9 ّخ نزِ حهلل ڃخ رو 
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كَٻش ٿِ٘ء ڃخ ُحٽ ڃټزخ ّزټِ حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ڃنٌ ٻخڅ ڃن أڃَه ڃخ ٻخڅ ٷخٽ ٻ٬ذ ٳڀڄخ 

 َِ َِ حٿزٚء حٷظلڄض ٫ڀَ أرِ ٷظخىس كخث٤و ًىٌ حرن ٫ڄِ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀ ٣خٽ ٫ڀ

ن٘يٹ حهلل ّخ أرخ ٷظخىس أط٬ڀڂ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٔټض ػڂ ٷڀض9 أن٘يٹ حهلل ّخ أرخ ٳٸڀض9 أ

 ٷظخىس أط٬ڀڂ أنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ

ٷخٽ9 ٳڀڂ أڃڀٺ نٴِٔ أڅ رټْض ػڂ حٷظلڄض حٿلخث٢ هخٍؿخ كظَ اًح ڃ٠ض هڄٌٔڅ ٿْڀش ڃن 

خ ٛڀْض ٫ڀَ ٧يَ رْض ٿنخ ٛٚس كْن نيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٫ن ٻٚڃن

حٿٴـَ ػڂ ؿڀٔض ًأنخ ٳِ حٿڄنِٿش حٿظِ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٟخٷض ٫ڀْنخ حٍٕٝ رڄخ 

ٍكزض ًٟخٷض ٫ڀْنخ أنٴٔنخ اً ٓڄ٬ض نيحء ڃن ًًٍس ٓڀ٪ أڅ أرَ٘ ّخ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ 

ٳوٍَص ٓخؿيح ٫ًَٳض أڅ حهلل ٷي ؿخءنخ رخٿٴَؽ ػڂ ؿخء ٍؿپ َّٻٞ ٫ڀَ ٳَّ ّزَ٘نِ 

ٌص أ٩َٓ ڃن ٳَٓو ٳؤ٤٫ْظو ػٌرِ ر٘خٍس ًٿزٔض ػٌرْن آهَّن ًٻخنض طٌرظنخ ٳټخڅ حٿٜ

نِٿض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڀغ حٿڀْپ ٳٸخٿض أځ ٓڀڄش ٫ْ٘ظجٌ ّخ نزِ حهلل أٙ 

نزَ٘ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9 اًح ّل٤ڄنټڂ حٿنخّ ًّڄن٬ٌنټڂ حٿنٌځ ٓخثَ حٿڀْڀش ًٻخنض أځ ٓڀڄش 

 ؤڃَُڃلٔنش ڃلظٔزش ٳِ ٗؤنِ طلِڅ ر

ٳخن٤ڀٸض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ىٌ ؿڀْ ٳِ حٿڄٔـي ًكٌٿو حٿڄٔڀڄٌڅ ًىٌ 

ّٔظنَْ ٻخٓظنخٍس حٿٸڄَ ًٻخڅ اًح َٓ رخٕڃَ حٓظنخٍ ٳـجض ٳـڀٔض رْن ّيّو ٳٸخٽ9 أرَ٘ ّخ 

ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ روَْ ٌّځ أطَ ٫ڀْٺ ڃنٌ ٌّځ ًٿيطٺ أڃٺ ٷڀض9 ّخ نزِ حهلل أڃن ٫ني حهلل أً 

ٽ رپ ڃن ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ طٚ ٫ڀْيڂ ٿٸي طخد حهلل ٫ڀَ حٿنزِ ًحٿڄيخؿَّن ڃن ٫نيٹ ٷخ

ًحٕنٜخٍ كظَ رڀٮ اڅ حهلل ىٌ حٿظٌحد حٿَكْڂ ٷخٽ9 ًٳْنخ نِٿض أ٠ّخ حطٸٌح حهلل ًٻٌنٌح ڃ٪ 

حٿٜخىٷْن ٳٸڀض9 ّخ نزِ حهلل اڅ ڃن طٌرظِ أڅ ٙ أكيع اٙ ٛيٷخ ًأڅ أنوڀ٪ ٫ن ڃخٿِ ٻڀو 

ًاٿَ ٌٍٓٿو ٳٸخٽ أڃٔٺ ٫ڀْٺ ر٬ٞ ڃخٿٺ ٳيٌ هَْ ٿٺ ٷڀض  ٛيٷش اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ

َِ ن٬ڄش ر٬ي حٗٓٚځ أ٨٫ڂ  ٳبنِ أڃٔٺ ٓيڄِ حٿٌُ روْزَ ٷخٽ9 ٳڄخ أن٬ڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀ

ٳِ نٴِٔ ڃن ٛيٷِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٛيٷظو أنخ ًٛخكزخُ أڅ ٙ 

 ٫ِ ًؿپ أرڀَ أكيح ٳِ حٿٜيٵ نټٌڅ ٻٌرنخ ٳيڀټنخ ٻڄخ ىڀټٌح انِ ٍٕؿٌ أڅ ٙ ّټٌڅ حهلل

 ڃؼپ حٿٌُ أرٚنِ ڃخ ط٬ڄيص ٿټٌرش ر٬ي ًانِ ٍٕؿٌ أڅ ّلٴ٨نِ حهلل ٳْڄخ رٸِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ًٌّنْ  - 

 ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح َٓ حٓظنخٍ ًؿيو كظَ ٻخڅ ًؿيو ٗٸش ٷڄَ ٳټنخ ن٬َٱ ًٿٺ ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي  - 

حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أڅ أرخه أهزَه أنو طٸخَٟ حرن أرِ كيٍى ىّنخ ٻخڅ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي ٳخٍطٴ٬ض أٌٛحطيڄخ ٳِ حٿڄٔـي ٿو ٫ڀْو ٳِ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ ح

كظَ ٓڄ٬يخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ رْظو ٳوَؽ اٿْيڄخ كظَ ٻ٘ٲ ٓـٲ 

كـَطو ٳنخىٍ ّخ ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9 ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأٗخٍ اٿْو أڅ ٟ٪ ڃن ىّنٺ 
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 حٿ٤َ٘ ٷخٽ ٷي ٳ٬ڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9

 ٷڂ ٳخٷ٠و.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٬ّنِ حرن حٿ٤زخ٩ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي  كيػنخ - 

رن أرِ كزْذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٍحى أڅ ّٔخٳَ ٿڂ ّٔخٳَ اٙ ٌّځ حٿوڄْْ.

ڃ٬َ٘ ٫ن ِّّي رن أرِ كٴٜش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اًح ًؿي أكيٻڂ أٿڄخ ٳڀ٠ْ٪ ّيه كْغ ّـي أٿڄو ػڂ ٿْٸپ ٓز٪ ڃَحص أ٫ًٌ ر٬ِس حهلل ًٷيٍطو -

 ٫ڀَ ٻپ ِٗء ڃن َٗ ڃخ أؿي.

 كيّغ أرِ ٍحٳ٪ ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃَْٔس ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٫ن أرِ ٍحٳ٪ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿـخٍ أكٶ رٜٸزو أً ٓٸزو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃخٿٺ ٷخٽ كيػنِ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن  - 

 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٍحٳ٪

ڀڂ حٓظٔڀٲ ڃن ٍؿپ رټَح ٳؤطظو ارپ ڃن ارپ حٿٜيٷش ٳٸخٽ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 أ٤٫ٌه ٳٸخٿٌح ٙ نـي ٿو اٙ ٍرخ٫ْخ هْخٍح ٷخٽ9 أ٤٫ٌه ٳبڅ هْخٍ حٿنخّ أكٔنيڂ ٷ٠خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ٗزش ٫ن حرن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ  - 

ٿٜيٷش ٳٸخٽ أٙ طٜلزنِ طْٜذ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ٍؿٚ ڃن رنِ ڃوًِځ ٫ڀَ ح

 ٷخٽ ٷڀض

كظَ أًٻَ ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٳٸخٽ9 انخ آٽ ڃلڄي ٙ طلپ -

 ٿنخ حٿٜيٷش ًاڅ ڃٌٿَ حٿٸٌځ ڃن أنٴٔيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ  - 

رن ٫ٸْپ ٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ ٿڄخ ًٿيص َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي 

 ٳخ٣ڄش كٔنخ ٷخٿض أٙ أ٫ٶ ٫ن حرنِ ريځ ٷخٽ9

ٙ ًٿټن حكڀٸِ ٍأٓو ًطٜيٷِ رٌُڅ ٬َٗه ڃن ٳ٠ش ٫ڀَ حٿڄٔخٻْن ًحًٕٳخٝ ًٻخڅ -

حًٕٳخٝ نخٓخ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلظخؿْن ٳِ حٿڄٔـي أً ٳِ 

ن حٿٌٍٵ ٫ڀَ حًٕٳخٝ ٬ّنِ أىپ حٿٜٴش أً ٫ڀَ حٿڄٔخٻْن حٿٜٴش ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ڃ

 ٳٴ٬ڀض ًٿٺ ٷخٿض ٳڀڄخ ًٿيص كْٔنخ ٳ٬ڀض ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃوٌٽ رن ٍحٗي ٫ن ٍؿپ ٫ن  - 

 أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٜڀِ حٿَؿپ ٬ًَٗه ڃ٬ٸٌٙ.-
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٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ أهزَنِ  كيػنخ - 

٫ڄًَ أڅ رټَْح كيػو أڅ حٿلٔن رن ٫ڀِ رن ٍحٳ٪ كيػو ٫ن أرِ ٍحٳ٪ أنو ٷخٽ ٻنض ٳِ 

ر٬غ ڃَس ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حًىذ ٳؤطنِ رڄْڄٌنش ٳٸڀض ّخ نزِ حهلل 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿٔض طلذ ڃخ أكذ ٷڀض رڀَ ّخ انِ ٳِ حٿز٬غ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳخًىذ ٳؤطنِ ريخ ٳٌىزض ٳـجظو ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرْو أڅ

 ًٿيطو ٳخ٣ڄش.حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًڅ ٳِ أًڅ حٿلٔن رن ٫ڀِ كْن -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ڄظو  - 

٫ن أرِ ٍحٳ٪ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣خٱ ٫ڀَ نٔخثو ٳِ ٿْڀش ٳخٯظٔپ ٫ني 

 ٻپ حڃَأس ڃنين ٯٔٚ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ حٯظٔڀض ٯٔٚ ًحكيح ٳٸخٽ9

 ىٌح أ٣يَ ًأ٣ْذ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ڃلڄي رن ٣لڀش كيػنخ  - 

 أرٌ حٿَؿخٽ ٫ن ٓخٿڂ ڃٌٿَ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ9

أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أٷظپ حٿټٚد ٳوَؿض أٷظڀيخ ٙ أٍٍ ٻڀزخ اٙ -

ڃن ؿٌٱ حٿزْض ّخ ٫زي حهلل ڃخ طَّي أڅ  ٷظڀظو ٳبًح ٻڀذ ّيًٍ رزْض ٳٌىزض ٕٷظڀو ٳنخىحنِ

طٜن٪ ٷخٽ ٷڀض أٍّي أڅ أٷظپ ىٌح حٿټڀذ ٳٸخٿض انِ حڃَأس ڃ٬ْ٠ش ًاڅ ىٌح حٿټڀذ ٤َّى 

٫نِ حٿٔز٪ ًّئًننِ رخٿـخثِ ٳخثض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخًٻَ ًٿٺ ٿو ٷخٽ ٳؤطْض 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳؤڃَنِ رٸظڀو.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫زْي حهلل كيػنخ ٫ز - 

٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ اًح 

 ٓڄ٪ حٿڄئًڅ ٷخٽ ڃؼپ ڃخ ّٸٌٽ ٳبًح ٷخٽ كِ ٫ڀَ حٿٜٚس ٷخٽ9

 ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.-

كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

٫ڀِ رن كْٔن ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٟلَ حٗظٍَ ٻزْ٘ن ٓڄْنْن أٷَنْن أڃڀلْن ٳبًح ٛڀَ ًه٤ذ 

 ّش ػڂ ّٸٌٽ9حٿنخّ أطَ رؤكيىڄخ ًىٌ ٷخثڂ ٳِ ڃٜٚه ٳٌرلو رنٴٔو رخٿڄي

حٿڀيڂ اڅ ىٌح ٫ن أڃظِ ؿڄ٬ْخ ڃڄن ٗيي ٿٺ رخٿظٌكْي ًٗيي ٿِ رخٿزٚ٭ ػڂ ّئطَ رخٓهَ -

ٳٌْرلو رنٴٔو ًّٸٌٽ ىٌح ٫ن ڃلڄي ًآٽ ڃلڄي ٳ٬٤ْڄيڄخ ؿڄ٬ْخ حٿڄٔخٻْن ًّؤٻپ ىٌ ًأىڀو 

ڃنيڄخ ٳڄټؼنخ ٓنْن ٿْْ ٍؿپ ڃن رنِ ىخٗڂ ٠ّلِ ٷي ٻٴخه حهلل حٿڄئنش رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ 

 و ًٓڀڂ ًحٿَٰځ.حهلل ٫ڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن  - 
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 ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٫ڀِ رن حٿلْٔن

 ٳٌٻَه ربٓنخىه ًڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ حٿٴِحٍُ ٫ن حرن  - 

ِ ڃنزًٌ ٍؿپ ڃن آٽ أرِ ٍحٳ٪ ٫ن حٿٴ٠پ حرن ٫زْي حهلل رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن ؿَّؾ ٷخٽ كيػن

أرِ ٍحٳ٪ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿ٬َٜ ٍرڄخ ًىذ اٿَ رنِ 

٫زي حٕٗيپ ٳْظليع كظَ ّنليٍ ٿڀڄَٰد ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ ٍحٳ٪ ٳزْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

زٸْ٪ ٳٸخٽ9 أٱ ٿٺ أٱ ٿٺ ڃَطْن ٳټزَ ٳِ ٫ًٍِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٫َٔخ اٿَ حٿڄَٰد اً ڃَ رخٿ

ًطؤهَص ٧ًننض أنو َّّينِ ٳٸخٽ9 ڃخ ٿٺ حڃٖ ٷخٽ ٷڀض9 أكيػض كيػخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 

 ًڃخ ًحٹ ٷڀض أٳٴض رِ ٷخٽ9

 ٙ ًٿټن ىٌح ٷزَ ٳٚڅ ر٬ؼظو ٓخ٫ْخ ٫ڀَ رنِ ٳٚڅ ٳٰپ نڄَس ٳي٩ٍ حٓڅ ڃؼڀيخ ڃن نخٍ.-

نخ ىًَڅ أهزَنخ حرن ًىذ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ڃنزًٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

ٍؿپ ڃن آٽ أرِ ٍحٳ٪ أهزَه ٫ن حٿٴ٠پ رن ٫زْي حهلل ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٳٌٻَه اٙ أنو ٷخٽ 

 ٳټزَ ًٿٺ ٳِ ٫ًٍِ ًٷخٽ ٷڀض أكيػض كيػخ ٷخٽ9

 ًڃخ ًحٹ ٷخٽ ٷڀض أٳٴض.-

ڂ رن ٫زْي حهلل ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛ - 

 ٫زْي حهلل رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرْو ٷخٽ9

 ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًڅ ٳِ أًڅ حٿلٔن ٌّځ ًٿيطو رخٿٜٚس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حٿَحُُ ٫ن  - 

خٽ9 حىيّض ٿو ٗخس ٳـ٬ڀيخ َٗكزْپ ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ

ٳِ حٿٸيٍ ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ڃخ ىٌح ّخ أرخ ٍحٳ٪ ٳٸخٽ9 حىيّض ٿنخ 

ٗخس ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳ٤زوظيخ ٳِ حٿٸيٍ ٳٸخٽ9 نخًٿنِ حٿٌٍح٩ ّخ أرخ ٍحٳ٪ ٳنخًٿظو حٿٌٍح٩ ػڂ ٷخٽ 

٩ حٓهَ ٳٸخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ نخًٿنِ حٿٌٍح٩ حٓهَ ٳنخًٿظو حٿٌٍح٩ حٓهَ ػڂ ٷخٽ نخًٿنِ حٿٌٍح

 حهلل انڄخ ٿڀ٘خس ًٍح٫خڅ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أڃخ أنٺ ٿٌ ٓټض ٿنخًٿظنِ ًٍح٫خ ٳٌٍح٫خ ڃخ ٓټُض ػڂ ى٫خ رڄخء ٳڄ٠ڄٞ ٳخه ًٯٔپ -

أ٣َحٱ أٛخر٬و ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ػڂ ٫خى اٿْيڂ ٳٌؿي ٫نيىڂ ٿلڄخ رخٍىح ٳؤٻپ ػڂ ىهپ حٿڄٔـي 

 ٳٜڀَ ًٿڂ ّڄْ حٿڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ  - 

٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٷخٽ ٳٔؤٿض ٫ڀِ رن حٿلْٔن ٳليػنِ ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ڃٌٿَ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿلٔن رن ٫ڀِ ٿڄخ ًٿي أٍحىص أڃو ٳخ٣ڄش أڅ ط٬ٶ ٫نو 

 رټزْ٘ن ٳٸخٽ9

ٸِ ٫نو ًٿټن حكڀٸِ ٬َٗ ٍأٓو ػڂ طٜيٷِ رٌُنو ڃن حٿٌٍٵ ٳِ ٓزْپ حهلل ػڂ ًٿي ٙ ط٬-

 حٿلْٔن ر٬ي ًٿٺ ٳٜن٬ض ڃؼپ ًٿٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ ڃ٤َ  - 

هلل ٫ن ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٍحٳ٪ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 ٫ڀْو ًٓڀڂ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طًِؽ ڃْڄٌنش كٚٙ ًرنَ ريخ كٚٙ ًٻنض حٿٌَٓٽ -

 رْنيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حٿٴ٠ْپ ٬ّنِ حرن ٓڀْڄخڅ  - 

ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ّلَْ ٫ن أرِ أٓڄخء ڃٌٿَ رنِ ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ ٍحٳ٪ أڅ ٌٍٓٽ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬ڀِ رن أرِ ٣خٿذ9 انو ْٓټٌڅ رْنٺ ًرْن ٫خث٘ش أڃَ ٷخٽ9 حهلل

أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٽ9 أنخ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٳؤنخ أٗٸخىڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 ٙ ًٿټن اًح 

 ٻخڅ ًٿٺ ٳخٍىىىخ اٿَ ڃؤڃنيخ.

 كيّغ أىزخڅ رن ْٛٴِ ٍِٟ حهلل ٫نو

ِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

٫زي حٿټزَْ رن حٿلټڂ حٿٰٴخٍُ ٫ًزي حهلل رن ٫زْي ٫ن ٫ئّش ٫ن أرْيخ ؿخء ٫ڀِ رن أرِ 

٣خٿذ ٳٸخځ ٫ڀَ حٿزخد ٳٸخٽ9 أػڂ أرٌ ڃٔڀڂ ٷْپ ن٬ڂ ٷخٽ9 ّخ أرخ ڃٔڀڂ ڃخ ّڄن٬ٺ أڅ طؤهٌ 

َِ هڀْڀِ ًحرن ٫ڄٺ نْٜزٺ ڃن ىٌح حٕڃَ ًطوٲ ٳْو ٷخٽ9 ّڄن٬نِ ڃ ن ًٿٺ ٫يي ٫ييه اٿ

َِ  ٫يي اٿ

 أڅ اًح ٻخنض حٿٴظنش أڅ حطوٌ ْٓٴخ ڃن ه٘ذ ًٷي حطوٌطو ًىٌ ًحٹ ڃ٬ڀٶ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ڃئّي ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ْٗن ّٸخٽ ٿو  - 

خ ٿڄخ ٷيځ حٿزَٜس أرٌ ٫ڄًَ ٫ن حرنش ٕىزخڅ رن ْٛٴِ ٫ن أرْيخ ًٻخنض ٿو ٛلزش أڅ ٫ڀْ

 ر٬غ اٿْو ٳٸخٽ9 ڃخ ّڄن٬ٺ أڅ طظز٬نِ ٳٸخٽ9

أًٛخنِ هڀْڀِ ًحرن ٫ڄٺ ٳٸخٽ9 انو ْٓټٌڅ ٳَٷش ًحهظٚٱ ٳخٻَٔ ْٓٴٺ ًحطوٌ ْٓٴخ ڃن -

ه٘ذ ًحٷ٬ي ٳِ رْظٺ كظَ طؤطْٺ ّي هخ٣جش أً ڃنْش ٷخْٟش ٳٴ٬ڀض ڃخ أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل 

 څ طڀٺ حٿْي حٿوخ٣جش ٳخٳ٬پ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڅ حٓظ٬٤ض ّخ ٫ڀِ أڅ ٙ طټٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ٫ڄًَ  - 

 حٿٸٔڄڀِ ٫ن أرْو أىزخڅ رن ْٛٴِ أڅ ٫ڀْخ أطَ أىزخڅ ٳٸخٽ9 ڃخ ّڄن٬ٺ ڃن حطزخ٫ِ

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

 كيّغ ٷخٍد ٍِٟ حهلل ٫نو

َحىْڂ رن ڃَْٔس ٫ن حرن ٷخٍد ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ار - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

حٿڀيڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸْن ٷخٽ ٍؿپ ًحٿڄٸَّٜن ٷخٽ ٳِ حٿَحر٬ش ًحٿڄٸَّٜن ّٸڀڀو ٓٴْخڅ رْيه -

 ٷخٽ ٓٴْخڅ ًٷخٽ ٳِ طْٺ ٻؤنو ٌّٓ٪ رْيه.
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 كيّغ حٕٷ٩َ رن كخرْ ٍِٟ حهلل ٫نو

رِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٕٷ٩َ رن كخرْ أنو

نخىٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ًٍحء حٿلـَحص ٳٸخٽ9 ّخ ڃلڄي اڅ كڄيُ ُّن -

ًاڅ ًڃِ ْٗن ٳٸخٽ ًحٻڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٻڄخ كيع أرٌ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ رن كڄخى ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٫ن ڃٌَٓ رن  - 

 ٫ٸزش ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن حٕٷ٩َ رن كخرْ ًٷخٽ ڃَس أڅ حٕٷ٩َ

 ًٻَ ڃؼڀو.-

 كيّغ حرن َٛى ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫يُ رن ػخرض  - 

ُ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڀْن ًىڄخ ّظٸخًٙڅ حٕنٜخٍ

 ًأكيىڄخ ٷي ٯ٠ذ ًحٗظي ٯ٠زو ًىٌ ّٸٌٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

انِ ٫ٕڀڂ ٻڀڄش ٿٌ ٷخٿيخ ًىذ ٫نو حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٽ ٳؤطخه ٍؿپ ٳٸخٽ9 ٷپ أ٫ًٌ رخهلل ڃن -

 ڀَ ًٿٺ.حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ٷخٽ ىپ طٍَ رؤٓخ ٷخٽ ڃخ ُحىه ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ أرٌ آلٶ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٕكِحد9

 حٓڅ نًِٰىڂ ًٙ ًِّٰنخ.-

أرٌ ٿْڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃَْٔس  - 

٫ن أرِ ٫خث٘ش حٿيڄيحنِ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ٍٳخ٫ش حٿزـڀِ ىهڀض ٫ڀَ حٿڄوظخٍ رن أرِ ٫زْي 

ٷَٜه ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ9 ڃخ ٷخځ ؿزَّپ اٙ ڃن ٫نيُ ٷزپ ٷخٽ ٳيڄڄض أڅ أَٟد ٫نٸو 

ٳٌٻَص كيّؼخ كيػنخه ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ًح أڃنٺ حٿَؿپ ٫ڀَ ىڃو ٳٚ طٸظڀو ٷخٽ ًٻخڅ ٷي أڃننِ ٫ڀَ ىڃو ٳټَىض ىڃو.ا-

 كيّغ ٣خٍٵ رن أْٗڂ ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ًَّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٙ كيػنخ هڀٲ  - 

 ٫ن أرِ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حٿڄنخځ ٳٸي ٍآنِ. ڃن ٍآنِ ٳِ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ هڀٲ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ  - 

 أرِ ٷي

ٛڀَ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن ٓض ٫َ٘س ٓنش ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ -

 ٫ًؼڄخڅ ٳٸڀض ٿو9 أٻخنٌح ّٸنظٌڅ ٷخٽ9 ٙ أُ رنِ ڃليع.
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نخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ ٷخٽ ٻخڅ أرِ ٷي ٛڀَ هڀٲ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن ٓظش ٫َ٘ ٓنش ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٷخٽ ٙ 

 أُ رنِ ڃليع.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ ٷخٽ كيػنِ أرِ أنو ٓڄ٪  - 

خه حٗنٔخڅ ّٔؤٿو ٷخٽ9 ّخ نزِ حهلل ٻْٲ أٷٌٽ كْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح أط

 أٓؤٽ ٍرِ ٷخٽ9

ٷپ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًحٍكڄنِ ًحىينِ ًحٍُٷنِ ًٷزٞ ٻٴو حٗريخځ ًٷخٽ ىئٙء ّـڄ٬ن ٿٺ -

هَْ ىنْخٹ ًآهَطٺ ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٿڀٸٌځ ڃن ًكي حهلل ًٻٴَ رڄخ ٬ّزي ڃن ىًنو كَځ 

 ڃخٿو ًىڃو ًكٔخرو ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػ - 

كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ9

 ڃن ًكي حهلل ًٻٴَ رڄخ ٬ّزي ڃن ىًنو كَځ حهلل ڃخٿو ًىڃو ًكٔخرو ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ.-

 ِٟ حهلل ٫نوڃن كيّغ هزخد رن حٍٕص ٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حىٍّْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ح٫ٕڄٖ ًَُّ ٫ن  - 

ٗٸْٶ ٫ن هزخد ٷخٽ9 ىخؿَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄنخ ڃن ڃخص ًٿڂ ّؤٻپ 

ڃن أؿَه ْٗجخ ڃنيڂ ڃ٬ٜزخ رن ٫ڄَْ ٿڂ ّظَٹ اٙ نڄَس اًح ٯ٤ٌح ريخ ٍأٓو ريص ٍؿٚه 

 ڀْو ريح ٍأٓوًاًح ٯ٤ْنخ ٍؿ

ٳٸخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٯ٤ٌح ٍأٓو ًؿ٬ڀنخ ٫ڀَ ٍؿڀْو أًهَح ٷخٽ -

 ًڃنخ ڃن أّن٪ حٿؼڄخٍ ٳيٌ ّيي ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ  - 

 ٫ن أرِ ڃ٬ڄَ ٷخٽ ٷڀنخ ٿوزخد9 ىپ

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٽ ٳٸڀنخ9 رؤُ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ِٗء ٻنظڂ ط٬َٳٌڅ ًٿٺ ٷخٽ ٳٸخٽ9 رخ٤َٟحد ٿلْظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٷْْ ٷخٽ أطْض  - 

 هزخرخ أ٫ٌىه ًٷي حٻظٌٍ ٓز٬خ ٳِ ر٤نو ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أڅ ني٫ٌ رخٿڄٌص ٿي٫ٌص رو.ٿٌٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٷْْ ٫ن هزخد  - 

 ٷخٽ9

ٗټٌنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃظٌٓي رَىس ٳِ ٧پ حٿټ٬زش ٳٸڀنخ أٙ -

9 ٷي ٻخڅ حٿَؿپ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ طٔظنَٜ ٿنخ حهلل ٫ِ ًؿپ أً أٙ ٬ّنِ طٔظنَٜ ٿنخ ٳٸخٽ

ّئهٌ ٳْلٴَ ٿو ٳِ حٍٕٝ ٳْـخء رخٿڄن٘خٍ ٳٌْٟ٪ ٫ڀَ ٍأٓو ٳْـ٬پ رنٜٴْن ٳڄخ ّٜيه 
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ًٿٺ ٫ن ىّنو ًّڄ٢٘ رؤڃ٘خ١ حٿليّي ڃخ ىًڅ ٨٫ڄو ڃن ٿلڂ أً ٫ٜذ ٳڄخ ّٜيه ًٿٺ ٫ن 

اٙ  ىّنو ًحهلل ٿْظڄن حهلل ىٌح حٕڃَ كظَ َّْٔ حٿَحٻذ ڃن حٿڄيّنش اٿَ ك٠َڃٌص ٙ ّوخٱ

 حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿٌثذ ٫ڀَ ٯنڄو ًٿټنټڂ طٔظ٬ـڀٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٌّنْ حٿٸَُْ٘ ٫ن ٓڄخٹ رن  - 

كَد ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد رن حٍٕص ٷخٽ كيػنِ أرِ هزخد رن حٍٕص ٷخٽ9 انخ ٿٸ٬ٌى 

س حٿ٨يَ اً هَؽ ٫ڀْنخ ٫ڀَ رخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ننظ٨َ أڅ ّوَؽ ٿٜٚ

 ٳٸخٽ9

حٓڄ٬ٌح ٳٸڀنخ ٓڄ٬نخ ػڂ ٷخٽ حٓڄ٬ٌح ٳٸڀنخ ٓڄ٬نخ ٳٸخٽ انو ْٓټٌڅ ٫ڀْټڂ أڃَحء ٳٚ ط٬ْنٌىڂ -

٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ًٙ طٜيٷٌىڂ رټٌريڂ ٳبڅ ڃن أ٫خنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ًٛيٷيڂ رټٌريڂ ٳڀن َّى 

َِ حٿلٌٝ.  ٫ڀ

آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ - 

كخٍػش رن ڃ٠َد ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ هزخد ًٷي حٻظٌٍ ٓز٬خ ٳٸخٽ9 ٿٌٙ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٙ ّظڄَن أكيٻڂ حٿڄٌص ٿظڄنْظو ًٿٸي ٍأّظنِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ أڃڀٺ -

ٽ ػڂ أطَ رټٴنو ٳڀڄخ ٍآه رټَ ًٷخٽ9 ىٍىڄخ ًاڅ ٳِ ؿخنذ رْظِ حٓڅ ٍٕر٬ْن أٿٲ ىٍىڂ ٷخ

ٿټن كڄِس ٿڂ ٌّؿي ٿو ٻٴن اٙ رَىس ڃڀلخء اًح ؿ٬ڀض ٫ڀَ ٍأٓو ٷڀٜض ٫ن ٷيڃْو ًاًح 

 ؿ٬ڀض ٫ڀَ ٷيڃْو ٷڀٜض ٫ن ٍأٓو كظَ ڃيص ٫ڀَ ٍأٓو ًؿ٬پ ٫ڀَ ٷيڃْو حًٕهَ.

 كيّغ أرِ ػ٬ڀزش حٕٗـ٬ِ ٍِٟ حهلل ٫نو

ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كڄخى رن ڃ٬ٔيس  - 

٫ڄَ رن نزيخڅ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٕٗـ٬ِ ٷخٽ ٷڀض9 ڃخص ٿِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٿيحڅ ٳِ حٗٓٚځ 

 ٳٸخٽ9

ڃن ڃخص ٿو ًٿيحڅ ٳِ حٗٓٚځ أىهڀو حهلل ٫ِ ًؿپ حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو اّخىڄخ ٷخٽ ٳڀڄخ -

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ ٿٸْنِ أرٌ ىََّس ٷخٽ ٳٸخٽ أنض حٿٌُ ٷخٽ ٿو ٍٓ

َِ ڃڄخ ٯڀٸض ٫ڀْو كڄٚ  ٳِ حٿٌٿيّن ڃخ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿجن ٷخٿو ٿِ أكذ اٿ

 ًٳڀ٤ْٔن.

 كيّغ ٣خٍٵ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٣9خٍٵ رن ٫زي حهلل حٿڄلخٍرِ ٷخٽ ٷخٽ 

اًح ٛڀْض ٳٚ طزٜٶ ٫ن ّڄْنٺ ًٙ رْن ّيّٺ ًحرٜٶ هڀٴٺ ٫ًن ٗڄخٿٺ اڅ ٻخڅ ٳخٍٯخ -

ًاٙ ٳيټٌح ًًٿٺ طلض ٷيڃو ًٿڂ ّٸپ ًٻْ٪ ًٙ ٫زي حٿَُحٵ ًحرٜٶ هڀٴٺ ًٷخٙ ٷخٽ ٿِ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 
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 ٓڄ٬ض ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن ٣خٍٵ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

اًح ٛڀْض ٳٚ طزٜٶ رْن ّيّٺ ًٙ ٫ن ّڄْنٺ ًٿټن حرٜٶ طڀٸخء ٗڄخٿٺ اڅ ٻخڅ ٳخٍٯخ -

 ًاٙ ٳظلض ٷيڃْٺ ًحىٿټو.

ٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٷخ - 

 كَحٕ ٫ن ٣خٍٵ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٙ طزٜٶ أڃخڃٺ ًٙ ٫ن ّڄْنٺ ًٿټن ڃن طڀٸخء ٗڄخٿٺ أً طلض ٷيڃٺ ػڂ حىٿټو.-

 كيّغ أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو

حٿوٌٙنِ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ ًىذ - 

ٍؿپ ٷي ٓڄخه ٫ن أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ أٍر٬خ ٳؤ٤٫خنِ ػٚػخ ًڃن٬نِ ًحكيس ٓؤٿض حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٙ -

ن ٻڄخ أىڀٺ ّـڄ٪ أڃظِ ٫ڀَ ٟٚٿش ٳؤ٤٫خنْيخ ًٓؤٿض حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٙ ّيڀټيڂ رخٿٔنْ

ڃن ٷزڀيڂ ٳؤ٤٫خنْيخ ًٓؤٿض حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٙ ّڀزٔيڂ ٬ْٗخ ًٌّّٶ ر٠٬يڂ رؤّ ر٬ٞ 

 ٳڄن٬نْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

رن كزْذ ٫ن هَْ رن ن٬ْڂ حٿل٠َڃِ ٫ن ٫زي حهلل رن ىزَْس حٿٔزخثِ ًٻخڅ ػٸش ٫ن أرِ 

ڂ ٫ن أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٷخٽ9 ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٬َٜ طڄْ

 ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ9

اڅ ىٌه حٿٜٚس ٫َٟض ٫ڀَ ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٳظٌحنٌح ٳْيخ ًطَٻٌىخ ٳڄن ٛٚىخ ڃنټڂ -

 ٬ٟٲ ٿو أؿَىخ ٬ٟٴْن ًٙ ٛٚس ر٬يىخ كظَ ٍَُّ حٿ٘خىي ًحٿ٘خىي حٿنـڂ.

كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

ىزَْس ٫ن أرِ طڄْڂ حٿـْ٘خنِ ٫ن أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٷخٽ9 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٿڄخ ىخؿَص ًًٿٺ ٷزپ أڅ أٓڀڂ ٳلڀذ ٿِ ٌّٗيش ٻخڅ ّلظڀزيخ ٕىڀو ٳَ٘رظيخ ٳڀڄخ 

نزْض حٿڀْڀش ٻڄخ رظنخ حٿزخٍكش ؿْخ٫خ  أٛزلض أٓڀڄض ًٷخٽ ٫ْخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٳلڀذ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗخس ٳَ٘رظيخ ًًٍّض ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أًٍّض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ًٍّض ڃخ ٗز٬ض ًٙ ًٍّض ٷزپ حٿٌْځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 ّؤٻپ ٳِ ڃ٬ِ ًحكي. ٫ڀْو ًٓڀڂ9 اڅ حٿټخٳَ ّؤٻپ ٳِ ٓز٬ش أڃ٬خء ًحٿڄئڃن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ىزَْس ٫ن أرِ طڄْڂ ٫ن أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٷخٽ9

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًحى ڃن أًىّظيڂ ّٸخٽ ٿو حٿڄوڄٚ ٛٚس -

َ ٫َٟض ٫ڀَ حٿٌّن ڃن ٷزڀټڂ ٳ٬ْ٠ٌىخ أٙ حٿ٬َٜ ٳٸخٽ9 اڅ ىٌه حٿٜٚس ٛٚس حٿ٬ٜ
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ًڃن ٛٚىخ ٬ٟٲ ٿو أؿَه ڃَطْن أٙ ًٙ ٛٚس ر٬يىخ كظَ طًَح حٿ٘خىي ٷڀض ٙرن 

 ٿي٬ْش ڃخ حٿ٘خىي ٷخٽ9 حٿټٌٻذ ح٫َٕحد ّٔڄٌڅ حٿټٌٻذ ٗخىي حٿڀْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن هَْ رن  - 

 ن ٫زي حهلل ٫ن أرِ طڄْڂ حٿـْ٘خنِ ٫ن أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٷخٽ9ن٬ْڂ ٫

 ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش أنزؤنخ ٫زي حهلل رن  - 

پ ىزَْس ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ طڄْڂ حٿـْ٘خنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّٸٌٽ أهزَنِ ٍؿ

ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 اڅ 

حهلل ٫ِ ًؿپ ُحىٻڂ ٛٚس ٳٜڀٌىخ ٳْڄخ رْن ٛٚس حٿ٬٘خء اٿَ ٛٚس حٿٜزق حٿٌطَ حٿٌطَ 

أٙ ًأنو أرٌ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٷخٽ أرٌ طڄْڂ ٳټنض أنخ ًأرٌ ًٍ ٷخ٫يّن ٷخٽ ٳؤهٌ رْيُ أرٌ ًٍ 

أرِ رَٜس ٳٌؿينخه ٫ني حٿزخد حٿٌُ ّڀِ ىحٍ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳٸخٽ أرٌ ًٍ ّخ ٳخن٤ڀٸنخ اٿَ 

 أرخ رَٜس أأنض ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ُحىٻڂ ٛٚس ٛڀٌىخ ٳْڄخ رْن ٛٚس حٿ٬٘خء اٿَ ٛٚس حٿٜزق حٿٌطَ -

 .حٿٌطَ ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٽ9 أنض ٓڄ٬ظو ٷخٽ9 ن٬ڂ ٷخٽ9 أنض ٓڄ٬ظو ٷخٽ9 ن٬ڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٷخٽ ٿٸْض أرخ ىََّس 

ًىٌ َّْٔ اٿَ ڃٔـي حٿ٤ٌٍ ٿْٜڀِ ٳْو ٷخٽ ٳٸڀض ٿو9 ٿٌ أىٍٻظٺ ٷزپ أڅ طَطلپ ڃخ 

 ٷخٽ ٷخٽ ٳٸڀض9 انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9حٍطلڀض ٷخٽ ٳٸخٽ ًِٿَڂ 

 ٙ ط٘ي حٿَكخٽ اٙ اٿَ ػٚػش ڃٔخؿي حٿڄٔـي حٿلَحځ ًحٕٷَٜ ًڃٔـيُ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ حٿڀْغ ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن  - 

ش أنو هَؽ ڃن ٷَّظو اٿَ أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ڃنٌٍٜ حٿټڀزِ ٫ن ىكْش رن هڀْٴ

ٷَّذ ڃن ٷَّش ٫ٸزش ٳِ ٍڃ٠خڅ ػڂ أنو أٳ٤َ ًأٳ٤َ ڃ٬و نخّ ًٻَه آهًَڅ أڅ ّٴ٤ًَح 

 ٷخٽ ٳڀڄخ ٍؿ٪ اٿَ ٷَّظو ٷخٽ9 ًحهلل ٿٸي ٍأّض أڃَح ڃخ ٻنض أ٧ن أڅ أٍحه

أڅ ٷٌڃخ ٍٯزٌح ٫ن ىيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ّٸٌٽ ًٿٺ ٿڀٌّن -

 ٿٺ حٿڀيڂ حٷز٠نِ اٿْٺ.ٛخڃٌح ػڂ ٷخٽ ٫ني ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد ٷخٽ  - 

 كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ أڅ ٻڀْذ رن ًىپ ٫ن ٫زْي ٬ّنِ حرن كنْن ٷخٽ9

ٍٻزض ڃ٪ أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴْنش ٳِ -

ٳيٳ٪ ػڂ ٷَد ٯيحءه ػڂ ٷخٽ حٷظَد ٳٸڀض أٿٔض رْن حٿزٌْص ٳٸخٽ أرِ حٿٴ٤ٔخ١ ٳِ ٍڃ٠خڅ 

 رَٜس أٍٯزض ٫ن ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن ِّّي ٫ن  - 

رَٜس ڃن  ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٻڀْذ رن ًىپ ٫ن ٫زْي رن كنْن ٷخٽ ٍٻزض ڃ٪ أرِ
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حٿٴ٤ٔخ١ اٿَ حٗٓټنيٍّش ٳِ ٓٴْنش ٳڀڄخ ىٳ٬نخ ڃن ڃَٓخنخ أڃَ رٔٴَطو ٳٸَرض ػڂ ى٫خنِ 

 اٿَ حٿٰيحء ًًٿٺ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳٸڀض ّخ أرخ رَٜس ًحهلل ڃخ طْٰزض ٫نخ ڃنخُٿنخ ر٬ي ٳٸخٽ9

أطَٯذ ٫ن ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳټپ ٳڀڂ نِٽ ڃٴ٤َّن كظَ -

 نخ.رڀٰنخ ڃخ كٌُ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٴ٠پ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 رن ٫ْخٕ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٻڀْذ رن ًىپ حٿل٠َڃِ ٫ن ٫زْي رن كنْن ٷخٽ

 ٍٻزض ڃ٪ أرِ رَٜس حٿٔٴْنش ًىٌ َّّي حٗٓټنيٍّش ٳٌٻَ حٿليّغ.-

٫خٛڂ ٫ن ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ  - 

أهزَنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ رَٜس حٿٰٴخٍُ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿيڂ ٌّڃخ9

انِ ٍحٻذ اٿَ ّيٌى ٳڄن حن٤ڀٶ ڃ٬ِ ٳبڅ ٓڀڄٌح ٫ڀْټڂ ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ ٳخن٤ڀٸنخ ٳڀڄخ -

 .ؿجنخىڂ ٓڀڄٌح ٫ڀْنخ ٳٸڀنخ ٫ًڀْټڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

 ٫ن أرِ حٿوَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ رَٜس ّٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 انخ ٯخىًڅ اٿَ ّيٌى ٳٚ طزيإًىڂ رخٿٔٚځ ٳبًح ٓڀڄٌح ٫ڀْټڂ ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ.-

ػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 كزْذ ٫ن أرِ رَٜس ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 انخ ٯخىًڅ ٫ڀَ ّيٌى ٳٚ طزيإًىڂ رخٿٔٚځ ٳبًح ٓڀڄٌح ٫ڀْټڂ ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ.-

 كيّغ ًحثپ رن كـَ ٍِٟ حهلل ٫نو

خٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًكـخؽ ٷ - 

٫ڀٸڄش رن ًحثپ ٫ن أرْو أنو ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓؤٿو ٍؿپ ڃن هؼ٬ڂ ّٸخٽ ٿو 

ٌّٓي رن ٣خٍٵ ٫ن حٿوڄَ ٳنيخه ٳٸخٽ9 انڄخ ىٌ ِٗء نٜن٬و ىًحء ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 انڄخ ىِ ىحء.-

ٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٫ڀٸڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخ - 

 رن ًحثپ ٫ن أرْو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷ٬٤و أٍٟخ ٷخٽ ٳؤٍٓپ ڃ٬ِ ڃ٬خًّش أڅ أ٤٫يخ اّخه -

أً ٷخٽ أ٫ڀڄيخ اّخه ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ڃ٬خًّش9 أٍىٳنِ هڀٴٺ ٳٸڀض9 ٙ طټٌڅ ڃن أٍىحٱ حٿڄڀٌٹ 

ٷخٽ ٳڀڄخ حٓظوڀٲ ڃ٬خًّش أطْظو ٳؤٷ٬ينِ ڃ٬و ٷخٽ ٳٸخٽ9 أ٤٫نِ ن٬ڀٺ ٳٸڀض حنظ٬پ ٧پ حٿنخٷش 

 ٫ڀَ حٿََّٔ ٳٌٻَنِ حٿليّغ ٳٸخٽ ٓڄخٹ ٳٸخٽ ًىىص انِ ٻنض كڄڀظو رْن ّيُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن  - 

ٍؿپ ٳظـڀڀيخ ٓڄخٹ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ًحثپ ٫ن أرْو ٷخٽ هَؿض حڃَأس اٿَ؟؟ حٿٜٚس ٳڀٸْيخ 
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رؼْخرو ٳٸ٠َ كخؿظو ڃنيخ ًًىذ ًحنظيَ اٿْيخ ٍؿپ ٳٸخٿض9 ٿو اڅ حٿَؿپ ٳ٬پ رِ ٻٌح ًٻٌح 

ٳٌىذ حٿَؿپ ٳِ ٣ڀزو ٳخنظيَ اٿْيخ ٷٌځ ڃن حٕنٜخٍ ٳٌٷ٬ٌح ٫ڀْيخ ٳٸخٿض ٿيڂ9 اڅ ٍؿٚ 

ٳ٬پ رِ ٻٌح ًٻٌح ٳٌىزٌح ٳِ ٣ڀزو ٳـخإًح رخٿَؿپ حٿٌُ ًىذ ٳِ ٣ڀذ حٿَؿپ حٿٌُ ًٷ٪ 

زٌح اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ىٌ ىٌح ٳڀڄخ أڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ڀْيخ ٳٌى

 ًٓڀڂ رَؿڄو ٷخٽ حٿٌُ ًٷ٪ ٫ڀْيخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ ىٌ ٳٸخٽ ٿڀڄَأس9

حًىزِ ٳٸي ٯٴَ حهلل ٿٺ ًٷخٽ ٿڀَؿپ ٷٌٙ كٔنخ ٳٸْپ ّخ نزِ حهلل أٙ طَؿڄو ٳٸخٽ9 ٿٸي طخد -

 نيڂ.طٌرش ٿٌ طخريخ أىپ حٿڄيّنش ٿٸزپ ڃ

 كيّغ ڃ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٷخٽ كيػنِ ٻؼَْ رن ٻؼَْ رن حٿڄ٤ڀذ  - 

رن أرِ ًىح٫ش ٓڄ٪ ر٬ٞ أىڀو ّليع ٫ن ؿيه أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْش ًٓڀڂ ّٜڀِ 

حٿټ٬زش ٓظَس ًٷخٽ ٓٴْخڅ  ڃڄخ ّؤطِ رخد رنِ ٓيڂ ًحٿنخّ ّڄًَڅ رْن ّيّو ًٿْْ رْنو ًرْن

ڃَس أهٍَ كيػنِ ٻؼَْ رن ٻؼَْ رن حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٫ڄن ٓڄ٪ ؿيه ّٸٌٽ ٍأّض 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ڃڄخ ّڀِ رخد رنِ ٓيڂ ًحٿنخّ ّڄًَڅ رْن ّيّو 

ًٿْْ رْنو ًرْن حٿټ٬زش ٓظَس ٷخٽ ٓٴْخڅ ًٻخڅ حرن ؿَّؾ أنزؤ ٫نو ٷخٽ كيػنخ ٻؼَْ ٫ن أرْو 

 ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ٿْْ ڃن أرِ ٓڄ٬ظو ًٿټن ڃن ر٬ٞ أىڀِ ٫ن ؿي9ُ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ڃڄخ ّڀِ رخد رنِ ٓيڂ ٿْْ رْنو ًرْن حٿ٤ٌحٱ -

 ٓظَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ٻؼَْ رن  - 

 ٻؼَْ ٫ن أرْو ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٷخٽ9

ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٳَ٭ ڃن أٓز٫ٌو أطَ كخْٗش حٿ٤ٌحٱ ٳٜڀَ ٍأّ-

 ٍٻ٬ظْن ًٿْْ رْنو ًرْن حٿ٤ٌحٱ أكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حرن  - 

 ٣خًّ ٫ن ٫ټَڃش رن هخٿي ٫ن ؿ٬ٴَ رن حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش حٿٔيڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ9

َأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄټش ٌٍٓس حٿنـڂ ٳٔـي ٳْيخ ًٓـي ڃن ٫نيه ٳَٳ٬ض ٷ-

ٍأِٓ ًأرْض أڅ أٓـي ًٿڂ ّټن أٓڀڂ ٌّڃجٌ حٿڄ٤ڀذ ًٻخڅ ر٬ي ٙ ّٔڄ٪ أكيح ٷَأىخ اٙ 

 ٓـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خًّ ٫ن  - 

 ذ رن أرِ ًىح٫ش ٷخٽ٫9ټَڃش رن هخٿي ٫ن حٿڄ٤ڀ

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓـي ٳِ حٿنـڂ ًٓـي حٿنخّ ڃ٬و ٷخٽ حٿڄ٤ڀذ ًٿڂ -

 أٓـي ڃ٬يڂ ًىٌ ٌّڃجٌ ڃَ٘ٹ ٷخٽ حٿڄ٤ڀذ ًٙ أى٩ حٿٔـٌى ٳْيخ أريح.

 كيّغ ڃ٬ڄَ رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نو

ڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ڃل - 
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رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ڃ٬ڄَ رن ٫زي حهلل حٿ٬يًُ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٙ ّلظټَ اٙ هخ٣ت.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ  - 

ي حهلل رن ن٠ڀش حٿٸَِٗ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حٿظْڄِ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ڃ٬ڄَ رن ٫ز

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٙ ّلظټَ اٙ هخ٣ت.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

رن أرِ كزْذ حٿڄَُٜ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٸزش ڃٌٿَ ڃ٬ڄَ رن ٫زي 

٠ڀش حٿ٬يًُ ٫ن ڃ٬ڄَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9 ٻنض أٍكپ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حهلل رن نخٳ٪ رن ن

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ٿْڀش ڃن حٿڀْخٿ9ِ

ّخ ڃ٬ڄَ ٿٸي ًؿيص حٿڀْڀش ٳِ حطٔخ٫ِ ح٤َٟحرخ ٷخٽ ٳٸڀض أڃخ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٿٸي -

َِ ٿڄټخنِ ڃنٺ ٿظٔظزيٽ رِ  ٗييطيخ ٻڄخ ٻخنض أٗيىخ ًٿټنو أٍهخىخ ڃن ٷي ٻخڅ نٴْ ٫ڀ

ٯَُْ ٷخٽ ٳٸخٽ أڃخ أنِ ٯَْ ٳخ٫پ ٷخٽ ٳڀڄخ نلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىيّو 

رڄنَ أڃَنِ أڅ أكڀٸو ٷخٽ ٳؤهٌص حٿڄٌَٓ ٳٸڄض ٫ڀَ ٍأٓو ٷخٽ ٳن٨َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿيِ ًٷخٽ ٿ9ِ ّخ ڃ٬ڄَ أڃټنٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن 

َِ ٗلڄش أًنو  ًٳِ ّيٹ حٿڄٌَٓ ٷخٽ ٳٸڀض أڃخ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ًٿٺ ٿڄن ن٬ڄش حهلل ٫ڀ

 ًڃنو ٷخٽ ٳٸخٽ أؿپ اًح أٷَ ٿٺ ٷخٽ ػڂ كڀٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ رن  - 

ي حهلل أنو أٍٓپ ٯٚڃخ ٿو رٜخ٩ ڃن ٷڄق ٳٸخٽ ٿو ر٬و رَٔ رن ٬ْٓي كيػو ٫ن ڃ٬ڄَ رن ٫ز

ػڂ حٗظَ رو ٬َْٗح ٳٌىذ حٿٰٚځ ٳؤهٌ ٛخ٫خ ًُّخىس ر٬ٞ ٛخ٩ ٳڀڄخ ؿخء ڃ٬ڄَ أهزَه 

رٌٿٺ ٳٸخٽ ٿو ڃ٬ڄَ أٳ٬ڀض حن٤ڀٶ ٳَىه ًٙ طؤهٌ اٙ ڃؼٚ رڄؼپ ٳبنِ ٻنض أٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ًٻخڅ ٬٣خڃنخ ٌّڃجٌ حٿ٬َْ٘ ٷْپ ٳبنو ٿْْ ڃؼڀو ٷخٽ انِ أهخٱ حٿ٬٤خځ رخٿ٬٤خځ ڃؼٚ رڄؼپ -

 أڅ ٠ّخ٩ٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ أڅ أرخ  - 

 حٿن٠َ كيػو أڅ رَٔ رن ٬ْٓي كيػو ٫ن ڃ٬ڄَ رن ٫زي حهلل

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

 كيّغ أرِ ڃلًٌٍس ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٫خڃَ حٕكٌٽ كيػنخ ٫ز - 

 ٷخٽ كيػنخ ڃټلٌٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلَِّْ أڅ أرخ ڃلًٌٍس كيػو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸنو حًٕحڅ طٔ٪ ٫َ٘س ٻڀڄش ًحٗٷخڃش ٓز٪ ٫َ٘س -
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أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل  ٻڀڄش حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي

أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٜٚس 

كِ ٫ڀَ حٿٴٚف كِ ٫ڀَ حٿٴٚف حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل ًحٗٷخڃش ڃؼنَ ڃؼنَ ٙ 

 َّؿ٪.

ٿْي ٷخٽ كيػنخ ىٌّپ رن رٚٽ ٫ن حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌ - 

 ڃلًٌٍس ٫ن أرْو أً ٫ن ؿيه ٷخٽ9

ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًٕحڅ ٿنخ ًٿڄٌحٿْنخ ًحٿٔٸخّش ٿزنِ ىخٗڂ ًحٿلـخرش -

 ٿزنِ ٫زي حٿيحٍ.

 كيّغ ڃ٬خًّش رن هيّؾ ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ - 

 أڅ ٌّٓي رن ٷْْ أهزَه ٫ن ڃ٬خًّش رن هيّؾ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٌّڃخ ٳٔڀڂ ًحنَٜٱ ًٷي رٸِ ڃن حٿٜٚس -

ٍٻ٬ش ٳؤىٍٻو ٍؿپ ٳٸخٽ نْٔض ڃن حٿٜٚس ٍٻ٬ش ٳَؿ٪ ٳيهپ حٿڄٔـي ًأڃَ رٚٙ ٳؤٷخځ 

ٌح ٿ9ِ أط٬َٱ حٿَؿپ ٷڀض ٙ اٙ أڅ حٿٜٚس ٳٜڀَ رخٿنخّ ٍٻ٬ش ٳؤهزَص رٌٿٺ حٿنخّ ٳٸخٿ

 أٍحه ٳڄَ رِ ٳٸڀض9 ىٌ ىٌح ٳٸخٿٌح9 ٣ڀلش رن ٫زْي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

كزْذ أً ٫ن ٌّٓي رن ٷْْ ٫ن ڃ٬خًّش رن هيّؾ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ڀڂ ّٸٌٽ9ًٓ

 ٯيًس ٳِ ٓزْپ حهلل أً ًٍكش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد ٷخٽ  - 

كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٌّٓي رن ٷْْ حٿظـْزِ ڃن ٻنيس ٫ن ڃ٬خًّش رن هيّؾ ٷخٽ 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٻخڅ ٳِ ِٗء ٗٴخء ٳٴِ ٣َٗش ڃن ڃلـڂ أً َٗرش ڃن ٫ٔپ أً ٻْش رنخٍ طْٜذ أٿڄخ اڅ -

 ًڃخ أكذ أڅ أٻظٌُ .

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش  - 

ٷخٽ كيػنِ حٿلَع رن ِّّي ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن هيّؾ ّٸٌٽ9 ىخؿَنخ 

 يي أرِ رټَ ٳزْنخ نلن ٫نيه ٣ڀ٪ ٫ڀَ حٿڄنزَ.٫ڀَ ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ػخرض ٫ن  - 

ٛخٿق أرِ كـَْ ٫ن ڃ٬خًّش رن هيّؾ ٷخٽ ًٻخنض ٿو ٛلزش ٷخٽ ڃن ٯٔپ ڃْظخ ًٻٴنو 

 ڄَٳ٩ٌ.ًطز٬و ًًٿَ ؿؼظو ٍؿ٪ ڃٰٴٌٍح ٿو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ٿْْ ر

 كيّغ أځ حٿلْٜن حٕكڄْٔش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ٫زي حٿَكْڂ ٫ن ُّي رِ أرِ  - 
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أنْٔش ٫ن ّلَْ رن حٿلْٜن ٫ن أځ حٿلْٜن ؿيطو كيػظو ٷخٿض كــض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـش حٿٌىح٩

آهٌ رو٤خځ نخٷش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓهَ ٳَأّض أٓخڃش رن ُّي ًرٚٙ ًأكيىڄخ -

 ٍحٳ٪ ػٌرو ّٔظَه ڃن حٿلَ كظَ ٍڃَ ؿڄَس حٿ٬ٸزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٬ّنِ رن أرِ آلٶ ٫ن  - 

حٿ٬ِْحٍ رن كَّغ ٫ن أځ حٿلْٜن حٕكڄْٔش ٷخٿض9 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٌىح٩ ّو٤ذ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٫ڀْو رَى ٿو ٷي حٿظٴ٪ رو ڃن طلض ار٤و ٷخٿض ٳؤنخ ٳِ كـش حٿ

 أن٨َ اٿَ ٠٫ڀش ٠٫يه طَطؾ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ9

ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح حهلل ًاڅ أِڃَ ٫ڀْټڂ ٫زي كزِ٘ ڃـي٩ ٳخٓڄ٬ٌح ٿو ًأ٬ْ٣ٌح ڃخ أٷخځ ٳْټڂ -

 ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ.

نخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن حٿلْٜن ٫ن ؿيطو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػ - 

 ٷخٿض ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ9

 َّكڂ حهلل حٿڄلڀٸْن َّكڂ حهلل حٿڄلڀٸْن ٷخٿٌح ٳِ حٿؼخٿؼش حٿڄٸَّٜن ٷخٽ ًحٿڄٸَّٜن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ّلَْ رن  - 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳخص ّو٤ذ ٳِ كـش حٿٌىح٩ حٿلْٜن ٫ن أڃو ٷخٿض ٓڄ٬ض 

 ّٸٌٽ9

ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح حهلل ًحٓڄ٬ٌح ًأ٬ْ٣ٌح ًاڅ أڃَ ٫ڀْټڂ ٫زي كزِ٘ ڃـي٩ ڃخ أٷخځ ٳْټڂ -

 ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن حٿلْٜن  - 

 ؿيطِ ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 رن ٫ًَس ٷخٽ كيػظنِ

 ًٿٌ حٓظ٬ڄپ ٫ڀْټڂ ٫زي ّٸٌىٻڂ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٳخٓڄ٬ٌح ٿو ًأ٬ْ٣ٌح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ّلَْ رن كْٜن ٷخٽ  - 

 ٽ9ٓڄ٬ض ؿيطِ طٸٌٽ ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳخص ّو٤ذ ّٸٌ

ٯٴَ حهلل ٿڀڄلڀٸْن ػٚع ڃَحٍ ٷخٿٌح ًحٿڄٸَّٜن ٳٸخٽ ًحٿڄٸَّٜن ٳِ حٿَحر٬ش ٷخٿض -

 ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ اڅ حٓظ٬ڄپ ٫ڀْټڂ ٫زي ّٸٌىٻڂ رټظخد حهلل ٳخٓڄ٬ٌح ٿو ًأ٬ْ٣ٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن حٿلْٜن  - 

ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿيطِ طليع أنيخ ٓڄ٬

 ّٸٌٽ9

 ٿٌ حٓظ٬ڄپ ٫ڀْټڂ ٫زي ّٸٌىٻڂ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٳخٓڄ٬ٌح ٿو ًأ٬ْ٣ٌح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿ٬ِْحٍ رن كَّغ ٫ن أځ  - 

٫ًڀْو رَىس حٿلْٜن حٕكڄْٔش ٷخٿض ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ًحٷٲ ر٬َٳش 

 ٷي حٿظٴ٪ ريخ ًىٌ ّٸٌٽ9
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 حٓڄ٬ٌح ًأ٬ْ٣ٌح ًحڅ أڃَ ٫ڀْټڂ ٫زي كزِ٘ ڃخ أٷخځ ٳْټڂ ٻظخد حهلل.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن  - 

حٿلْٜن ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿيطِ طليع أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ى٫خ 

 حٍ ٳٸْپ ٿو ًحٿڄٸَّٜن ٳٸخٽ ٳِ حٿؼخٿؼش ًحٿڄٸَّٜن.ٿڀڄلڀٸْن ػٚع ڃَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿ٬ِْحٍ رن كَّغ ٷخٽ9  - 

ٓڄ٬ض أځ حٿلْٜن حٕكڄْٔش ٷخٿض ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ 

 ڀش ٠٫يه طَطؾ ًىٌ ّٸٌٽ٫9ڀْو رَى ٷي حٿظٴ٪ رو ڃن طلض ار٤و ٳؤنخ أن٨َ اٿَ ٠٫

ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح حهلل ًأ٬ْ٣ٌح ًاڅ أڃَ ٫ڀْټڂ ٫زي كزِ٘ ڃـي٩ ٳخٓڄ٬ٌح ًأ٬ْ٣ٌح ڃخ -

 أٷخځ ٳْټڂ ٻظخد حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن حٿلْٜن  - 

و ًٓڀڂ ّو٤ذ ر٬َٳخص ًىٌ أهزَنِ أنو ٓڄو ؿيطو ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 ّٸٌٽ9

ٿٌ حٓظ٬ڄپ ٫ڀْټڂ ٫زي ّٸٌىٻڂ رټظخد حهلل ٳخٓڄ٬ٌح ٿو ًأ٬ْ٣ٌح ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ض أرِ -

 ّٸٌٽ9 انِ ٍٍٕ ٿو حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ حٿ٬َٔ ًحٿَْٔ ًحٿڄن٢٘ ًحٿڄټَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ ٷخٽ ٬ٗزش أطْض ّلَْ رن حٿلْٜن ٳٔؤٿظو  - 

 خٽ كيػظنِ ؿيطِ ٷخٿض ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًىٌ ًحٷٲ ر٬َٳش9ٳٸ

 اڅ أڃَ ٫ڀْټڂ ٫زي كزِ٘ ٳخٓڄ٬ٌح ٿو ًأ٬ْ٣ٌح ڃخ ٷخىٻڂ رټظخد حهلل ط٬خٿَ.-

 كيّغ أځ ٻڀؼٌځ رنض ٫ٸزش أځ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٍِٟ حهلل ٫نيخ

٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ ٷخٽ كيػنخ - 

حٿِىَُ ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو أځ ٻڀؼٌځ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 

 ٷخٽ9

 ٿْْ حٿټخًد رؤڅ ّٸٌٽ حٿَؿپ ٳِ اٛٚف ڃخ رْن حٿنخّ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٷخٽ كيػنخ  - 

حهلل رن ٗيخد أڅ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أهزَه أڅ أڃو  ڃلڄي رن ڃٔڀڂ رن ٫زْي

 أځ ٻڀؼٌځ رنض ٫ٸزش أهزَطو أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٿْْ حٿټٌحد حٿٌُ ّٜڀق رْن حٿنخّ ٳْنڄِ هَْح أً ّٸٌٽ هَْح ًٷخٿض ٿڂ أٓڄ٬و َّهٚ -

ن حٿنخّ ًكيّغ حٿَؿپ ٳِ ِٗء ڃڄخ ّٸٌٽ حٿنخّ اٙ ٳِ ػٚع ٳِ حٿلَد ًحٗٛٚف رْ

حڃَأطو ًكيّغ حٿڄَأس ًُؿيخ ًٻخنض أځ ٻڀؼٌځ رنض ٫ٸزش ڃن حٿڄيخؿَحص حٿٚطِ رخ٬ّن 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كڄْي رن  - 

يخؿَحص حًٕٽ ٷخٿض ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو أځ ٻڀؼٌځ رنض ٫ٸزش ًٻخنض ڃن حٿڄ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
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 ٿْْ حٿټٌحد ڃن أٛڀق رْن حٿنخّ ٳٸخٽ هَْح أً نڄَ هَْح ًٷخٽ ڃَس ًنڄَ هَْح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أّڄش رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ حرن  - 

حٿَكڄن ٫ن أڃو أنيخ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ أهِ حٿِىَُ ٫ن ٫ڄو حٿِىَُ ٫ن كڄْي رن ٫زي 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٷپ ىٌ حهلل أكي ط٬يٽ ػڀغ حٿٸَآڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ِّّي  - 

٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ٫زي حٿٌىخد ٫ن حرن ٗيخد ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن 

ٌځ رنض ٫ٸزش ٷخٿض ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٳِ ِٗء أڃو أځ ٻڀؼ

ڃن حٿټٌد اٙ ٳِ ػٚع حٿَؿپ ّٸٌٽ حٿٸٌٽ َّّي رو حٗٛٚف ًحٿَؿپ ّٸٌٽ حٿٸٌٽ ٳِ 

 حٿلَد ًحٿَؿپ ّليع حڃَأطو ًحٿڄَأس طليع ًُؿيخ.

٫ن ڃٌَٓ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃٔڀڂ رن هخٿي  - 

٫ٸزش ٫ن أرْو ٫ن أځ ٻڀؼٌځ ٷخٽ أرِ ًكيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ڃٔڀڂ ٳٌٻَه ًٷخٽ 

٫ن أڃو أځ ٻڀؼٌځ رنض أرِ ٓڀڄش ٷخٿض ٿڄخ طًِؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أځ ٓڀڄش 

 ٷخٽ ٿيخ9

انِ ٷي أىيّض اٿَ حٿنـخِٗ كڀش ًأًحٷِ ڃن ڃٔٺ ًٙ أٍٍ حٿنـخِٗ اٙ ٷي ڃخص ًٙ -

َِ ٳيِ ٿٺ ٷخٽ ًٻخڅ ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أٍ َِ ٳبڅ ٍىص ٫ڀ ٍ اٙ ىيّظِ ڃَىًىس ٫ڀ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًٍىص ٫ڀْو ىيّظو ٳؤ٤٫َ ٻپ حڃَأس ڃن نٔخثو أًٷْش ڃٔٺ ًأ٤٫َ أځ 

 ٓڀڄش رٸْش حٿڄٔٺ ًحٿلڀش.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ - 

كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو أځ ٻڀؼٌځ رنض ٫ٸزش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٿْْ حٿټٌحد ڃن أٛڀق رْن حٿنخّ ٳٸخٽ هَْح أً نڄَ هَْح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن كڄْي  - 

ٌځ رنض ٫ٸزش أنيخ ٷخٿض ٍهٚ حٿنزِ ٛڀَ حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن أڃو أځ ٻڀؼ

٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿټٌد ٳِ ػٚع ٳِ حٿلَد ًٳِ حٗٛٚف رْن حٿنخّ ًٷٌٽ حٿَؿپ 

 ٗڃَأطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ  - 

خنض ڃن حٿڄيخؿَحص كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن أڃو أځ ٻڀؼٌځ رنض ٫ٸزش ٷخٽ ًٻ

 حًٕٽ ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٿْْ رخٿټٌحد ڃن أٛڀق رْن حٿنخّ ٳٸخٽ هَْح أً نڄَ هَْح ًٷخٽ ڃَس أً نڄَ هَْح.-

 كيّغ أځ ًٿي ْٗزش رن ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

ي حهلل ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫ز - 
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ريّپ رن ڃَْٔس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن أځ ًٿي ْٗزش أنيخ أرَٜص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ًىٌ ٬َّٔ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ّٸٌٽ9

 ٙ ّٸ٤٪ حٕر٤ق اٙ ٗيح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ ريّپ رن  - 

ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن حڃَأس ڃنيڂ أنيخ ٍأص حٿنزِ ٛڀَ  ڃَْٔس ٫ن حٿڄَْٰس رن كټْڂ ٫ن

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هٌهش ًىٌ ٬َّٔ ٳِ ر٤ن حٿڄْٔپ ًىٌ ّٸٌٽ9

ٙ ّٸ٤٪ حٿٌحىُ اٙ ٗيح ًأ٧نو ٷخٽ ًٷي حنټ٘ٲ حٿؼٌد ٫ن ٍٻزظْو ػڂ ٷخٽ كڄخى ر٬ي ٙ -

 ّٸ٤٪ أً ٷخٽ حٕر٤ق اٙ ٗيح ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ9 ٙ ّٸ٤٪ حٕر٤ق اٙ ٗيح.

 رنض ٫زي حهلل رن حٿلخٍع حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نيخ كيّغ ًٍٷش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ٫زي حهلل رن ؿڄْ٪ ٷخٽ  - 

 كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن هٚى حٕنٜخٍُ ًؿيطِ ٫ن أځ ًٍٷش رنض ٫زي حهلل رن حٿلَع

أنيخ ٷخٿض ّخ نزِ حهلل ٌّځ ريٍ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ًٍِّىخ ٻپ ؿڄ٬ش ً-

أطؤًڅ ٳؤهَؽ ڃ٬ٺ أڃَٝ ڃَٟخٻڂ ًأىحًُ ؿَكخٻڂ ٿ٬پ حهلل ّييُ ٿِ ٗيخىس ٷخٽ ٷَُ 

ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّييُ ٿٺ ٗيخىس ًٻخنض أ٫ظٸض ؿخٍّش ٿيخ ًٯٚڃخ ٫ن ىرَ ڃنيخ ٳ٤خٽ 

٫ڀْيڄخ ٳٰڄخىخ ٳِ حٿٸ٤ْٴش كظَ ڃخطض ًىَرخ ٳؤطَ ٫ڄَ ٳٸْپ ٿو أڅ أځ ًٍٷش ٷي ٷظڀيخ 

ٯٚڃيخ ًؿخٍّظيخ ًىَرخ ٳٸخځ ٫ڄَ ٳِ حٿنخّ ٳٸخٽ9 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٻخڅ ًٍِّ أځ ًٍٷش ّٸٌٽ حن٤ڀٸٌح نًٍِ حٿ٘يْيس ًأڅ ٳٚنش ؿخٍّظيخ ًٳٚنخ ٯٚڃيخ ٯڄخىخ 

 ػڂ ىَرخ ٳٚ ّئًّيڄخ أكي ًڃن ًؿيىڄخ ٳڀْؤص ريڄخ ٳؤطِ ريڄخ ٳٜڀزخ ٳټخنخ أًٽ ڃٜڀٌرْن.

 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي ٷخٽ كيػظنِ ؿيطِ ٫ن أځ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ًٍٷش رنض ٫زي حهلل رن حٿلَع حٕنٜخٍُ ًٻخنض ٷي ؿڄ٬ض حٿٸَآڅ

ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أڃَىخ أڅ طئځ أىپ ىحٍىخ ًٻخڅ ٿيخ ڃئًڅ ًٻخنض طئځ -

 أىپ ىحٍىخ.

 كيّغ ٓڀڄَ رنض كڄِس ٍِٟ حهلل ٫نيخ

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓڀڄَ رنض  كيػنخ - 

 كڄِس أڅ ڃٌٙىخ ڃخص ًطَٹ حرنش

 ٳٌٍع حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرنظو حٿنٜٲ ًًٍع ٬ّڀَ حٿنٜٲ ًٻخڅ حرن ٓڀڄَ.-

 كيّغ أځ ڃ٬ٸپ حٕٓيّش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

٬ٜذ ٷخٙ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ڃلڄي رن ڃ - 

رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ڃ٬ٸپ حٕٓيّش أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 انِ أٍّي حٿلؾ ًؿڄڀِ أ٫ـٲ ٳڄخ طؤڃَنِ ٷخٽ9

 ح٫ظڄَُ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.-

ٍٷش ٷي ٷظڀيخ ٯٚڃيخ ٳٰڄخىخ ٳِ حٿٸ٤ْٴش كظَ ڃخطض ًىَرخ ٳؤطَ ٫ڄَ ٳٸْپ ٿو أڅ أځ ً
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ًؿخٍّظيخ ًىَرخ ٳٸخځ ٫ڄَ ٳِ حٿنخّ ٳٸخٽ9 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ًٍِّ 

أځ ًٍٷش ّٸٌٽ حن٤ڀٸٌح نًٍِ حٿ٘يْيس ًأڅ ٳٚنش ؿخٍّظيخ ًٳٚنخ ٯٚڃيخ ٯڄخىخ ػڂ ىَرخ ٳٚ 

 ّئًّيڄخ أكي ًڃن ًؿيىڄخ ٳڀْؤص ريڄخ ٳؤطِ ريڄخ ٳٜڀزخ ٳټخنخ أًٽ ڃٜڀٌرْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي ٷخٽ كيػظنِ ؿيطِ ٫ن أځ  - 

 ًٍٷش رنض ٫زي حهلل رن حٿلَع حٕنٜخٍُ ًٻخنض ٷي ؿڄ٬ض حٿٸَآڅ

ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أڃَىخ أڅ طئځ أىپ ىحٍىخ ًٻخڅ ٿيخ ڃئًڅ ًٻخنض طئځ -

 أىپ ىحٍىخ.

 ٫نيخ( )كيّغ ٓڀڄَ رنض كڄِس ٍِٟ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓڀڄَ رنض  - 

 كڄِس أڅ ڃٌٙىخ ڃخص ًطَٹ حرنش

 ٳٌٍع حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرنظو حٿنٜٲ ًًٍع ٬ّڀَ حٿنٜٲ ًٻخڅ حرن ٓڀڄَ.-

 )كيّغ أځ ڃ٬ٸپ حٕٓيّش ٍِٟ حهلل ٫نيخ(

ػنخ ًٍف ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٙ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أځ ڃ٬ٸپ حٕٓيّش أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 انِ أٍّي حٿلؾ ًؿڄڀِ أ٫ـٲ ٳڄخ طؤڃَنِ ٷخٽ9

 ح٫ظڄَُ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.-

ن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ر - 

رن ڃيخؿَح ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٷخٽ أٍٓپ ڃًَحڅ اٿَ أځ ڃ٬ٸپ 

حٕٓيّش ّٔؤٿيخ ٫ن ىٌح حٿليّغ ٳليػظو أڅ ًُؿيخ ؿ٬پ رټَح ٿيخ ٳِ ٓزْپ حهلل ًأنيخ 

ٻَص ًٿٺ ٿو أٍحىص حٿ٬ڄَس ٳٔؤٿض ًُؿيخ حٿزټَ ٳؤرَ ٳؤطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌ

 ٳؤڃَ أڅ ٤٬ّْيخ ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ڃن ٓزْپ حهلل ًٷخٽ ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش أً طـِة كـش ًٷخٽ -

 كـخؽ ط٬يٽ رلـش أً طـِة رلـش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ آڄخ٫ْپ ٫ن ارَحىْڂ  - 

ِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن حٿٸَِٗ ٫ن ڃ٬ٸپ رن أرِ ڃ٬ٸپ أڅ أڃو أطض رن ڃيخؿَ ٫ن أر

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ رټَ  - 

خ أځ ڃ٬ٸپ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن حڃَأس ڃن رنِ أٓي رن هِّڄش ّٸخٽ ٿي

 ٷخٿض9 أٍىص حٿلؾ ٳ٠پ ر٬َُْ ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ح٫ظڄَُ ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ ٫ڄَس ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ  - 
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رټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن  رن ٫زخى رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن حٿلَع رن أرِ

ى٘خځ ٫ن أرْو ٷخٽ ٻنض ٳْڄن ٍٻذ ڃ٪ ڃًَحڅ كْن ٍٻذ اٿَ أځ ڃ٬ٸپ ٷخٽ ًٻنض ٳْڄن 

 ىهپ ٫ڀْيخ ڃن حٿنخّ ڃ٬و ًٓڄ٬ظيخ كْن

 كيػض ىٌح حٿليّغ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن  - 

 أځ ڃ٬ٸپ حٕٓيّش ٷخٿض9أرِ ٓڀڄش ٫ن ڃ٬ٸپ حرن 

أٍىص حٿلؾ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٳٌٻَ نلٌ كيّغ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 خ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9حٌٕٓى ٫ن أرِ ڃ٬ٸپ ٫ن أځ ڃ٬ٸپ أني

 ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ  - 

رن ّلَْ حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ ُّي ڃٌٿَ ػ٬ڀزش أهزَه ٫ن ڃ٬ٸپ رن أرِ ڃ٬ٸپ حٕنٜخٍُ 

 كيػوڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ طٔظٸزپ حٿٸزڀظخڅ ٿڀٰخث٢ ًحٿزٌٽ.-

 كيّغ رَٔس رنض ٛٴٌحڅ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ڀْش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن  - 

ٿْْ  كِځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ًَس رن حٿِرَْ ّليع أرِ ٷخٽ ًحٻَنِ ڃًَحڅ ڃْ حٿٌٻَ ٳٸڀض

ٳْو ًٌٟء ٳٸخٽ اڅ رَٔس رنض ٛٴٌحڅ طليع ٳْو ٳؤٍٓپ اٿْيخ ٌٍٓٙ ٳٌٻَ حٿٌَٓٽ أنيخ 

 طليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ڃْ ًٻَه ٳڀْظٌٟؤ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن  - 

ًىٌ ڃ٪ أرْو ّليع أڅ ڃًَحڅ أهزَه ٫ن رَٔس رنض  كِځ أنو ٓڄ٬و ڃن ٫ًَس رن حٿِرَْ

 ٛٴٌحڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃن ڃْ ٳَؿو ٳڀْظٌٟؤ ٷخٽ ٳؤٍٓپ اٿْيخ ٌٍٓٙ ًأنخ كخَٟ ٳٸخٿض ن٬ڂ ٳـخء ڃن ٫نيىخ -

 رٌحٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ أڅ رَٔس رنض  - 

 أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٛٴٌحڅ

ڃن ڃْ ًٻَه ٳٚ ّٜپ كظَ ّظٌٟؤ ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ -

أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن كِځ 

ٿڄيّنش أنو ّظٌٟؤ حٕنٜخٍُ أنو ٓڄ٪ ٫ًَس رن حٿِرَْ ّٸٌٽ ًٻَ ڃًَحڅ ٳِ اڃخٍطو ٫ڀَ ح

ڃن ڃْ حٿٌٻَ اًح أٳ٠َ اٿْو حٿَؿپ رْيه ٳؤنټَص ًٿٺ ٫ڀْو ٳٸڀض ٙ ًٌٟء ٫ڀَ ڃن 
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ڃٔو ٳٸخٽ ڃًَحڅ أهزَطنِ رَٔس رنض ٛٴٌحڅ أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٌّٻَ ڃخ ّظٌٟؤ ڃنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أڃخٍُ ڃًَحڅ كظَ ى٫خ ٍؿٚ ڃن كَٓو  ًّظٌٟؤ ڃن ڃْ حٿٌٻَ ٷخٽ ٫ًَس ٳڀڂ أُٽ-

ٳؤٍٓڀو اٿَ رَٔس ّٔؤٿيخ ٫ڄخ كيػض ڃن ًٿٺ ٳؤٍٓڀض اٿْو رَٔس رڄؼپ حٿٌُ كيػنِ ٫نيخ 

 ڃًَحڅ.

 كيّغ أځ ٤٫ْش حٕنٜخٍّش حٓڄيخ نْٔزش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أٌّد ٫ن ڃلڄي ٫ن أځ ٤٫ْش - 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن نٰٔپ حرنظو ٳٸخٽ9 حٯٔڀنيخ ػٚػخ أً هَؽ ٫ڀْنخ ٍٓ-

هڄٔخ أً أٻؼَ ڃن ًٿٺ اڅ ٍأّظن ًٿٺ ًحؿ٬ڀن ٳِ حٓهَس ٻخٳٌٍح أً ْٗجخ ڃن ٻخٳٌٍ ٳبًح 

ٳَٯظن ٳآًننِ ٳآًنخه ٳخٿٸَ اٿْنخ كٸٌه ٳٸخٽ9 أ٬َٗنيخ اّخه ٷخٽ ڃلڄي ًكيػظنخه كٴٜش ٷخٿض 

 ٳـ٬ڀنخه ٍأٓيخ ػٚػش ٷًَڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن كٴٜش ٫ن  - 

أځ ٤٫ْش ٷخٿض ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ٫ڀَ أڅ ٙ َّ٘ٻن رخهلل ْٗجخ اٿَ ٷٌٿو ًٙ ٬ّْٜنٺ ٳِ 

ڃ٬ًَٱ ٷخٿض ٻخڅ ٳْو حٿنْخكش ٷخٿض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٙ آٽ ٳٚڅ ٳبنيڂ ٷي ٻخنٌح 

 ٳٚري ٿِ ڃن أڅ أ٬ٓيىڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9أ٬ٓيًنِ ٳِ حٿـخىڀْش 

 اٙ آٽ ٳٚڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ حٍُٕٵ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش  - 

 ٫ن أځ ٤٫ْش ٷخٿض9

طٌٳْض اكيٍ رنخص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

خ رٔيٍ ًحٯٔڀنيخ ًطَح ػٚػخ أً هڄٔخ أً أٻؼَ ڃن ًٿٺ اڅ ٍأّظن ًحؿ٬ڀن ٳِ ٳٸخٽ9 حٯٔڀني

حٓهَس ٻخٳٌٍح أً ْٗجخ ڃن ٻخٳٌٍ ٳبًح ٳَٯظن ٳآًننِ ٷخٿض ٳڀڄخ ٳَٯنخ آًنخه ٫ڀْو حٿٜٚس 

 ًحٿٔٚځ ٳخٿٸَ اٿْنخ كٸٌه ٳٸخٽ9 أ٬َٗنيخ اّخه.

 ٜش ٫ن أځ ٤٫ْش ٷخٿضكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كٴ - 

ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓز٪ ٯًِحص أىحًُ حٿڄََٟ ًأٷٌځ ٫ڀَ -

 ؿَحكخطيڂ ٳؤهڀٴيڂ ٳِ ٍكخٿيڂ أٛن٪ ٿيڂ حٿ٬٤خځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن هخٿي ٫ن كٴٜش ٫ن أځ  - 

ر٘خس ڃن حٿٜيٷش ٳز٬ؼض اٿَ ٫خث٘ش ٤٫ْش ٷخٿض ر٬غ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رِ٘ء ڃنيخ ٳڀڄخ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٫خث٘ش ٷخٽ9

ىپ ٫نيٻڂ ڃن ِٗء ٷخٿض ٙ اٙ أڅ نْٔزش ر٬ؼض اٿْنخ ڃن حٿ٘خس حٿظِ ر٬ؼظڂ ريخ اٿْيخ ٳٸخٽ9 -

 انيخ ٷي رڀٰض ڃلڀيخ.

٫ن أځ ٤٫ْش أڅ ٌٍٓٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن هخٿي ٫ن كٴٜش - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيڂ ٳِ ٯٔپ حرنظو
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 حريأڅ رڄْخڃنيخ ًڃٌحٟ٪ حٿٌٌٟء ڃنيخ. 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن أځ ٤٫ْش  - 

 ٷخٿض9

 نيَ ٫ن حطزخ٩ حٿـنخثِ ًٿڂ ٬ِّځ ٫ڀْنخ.-

رن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ح - 

 أځ ٤٫ْش ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٙ ّلي ٫ڀَ ڃْض ٳٌٵ ػٚع اٙ حٿڄَأس ٳبنيخ طلي ٫ڀَ ًُؿيخ أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ ٙ -

طڀزْ ػٌرخ ڃٜزٌٯخ اٙ ػٌد ٫ٜذ ًٙ طټظلپ ًٙ ط٤ْذ اٙ ٫ني أىنَ ٣يَطيخ نزٌس ڃن 

 ٷ٢ٔ ًأ٧ٴخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش ٫ن أځ  - 

 ٤٫ْش ٷخٿض9

ٻخڅ ط٬نِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ ٫ڀْنخ ٳِ حٿز٬ْش أڅ ٙ ننٌف ٳڄخ ًٳض -

 حڃَأس ڃنخ ٯَْ هڄْ أځ ٓڀْڂ ًحڃَأس ڃ٬خً حرنش ٓزَس ًحڃَأس أهٍَ.

نخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًِّّي رن ىًَڅ ٷخٙ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 كٴٜش ٷخٿض كيػظنِ أځ ٤٫ْش ٷخٿض9

طٌٳْض اكيٍ رنخص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٳٸخٽ9 حٯٔڀنيخ رٔيٍ ًحٯٔڀنيخ ًطَح ػٚػخ أً هڄٔخ أً أٻؼَ ڃن ًٿٺ اڅ ٍأّظن ًٿٺ ًحؿ٬ڀن 

ح أً ْٗجخ ڃن ٻخٳٌٍ ٳبًح ٳَٯظن ٳآًننِ ٷخٿض ٳڀڄخ ٳَٯنخ آًنخه ٳخٿٸَ اٿْنخ ٳِ حٓهَس ٻخٳٌٍ

كٸٌه ٳٸخٽ9 أ٬َٗنيخ اّخه ٷخٿض أځ ٤٫ْش ًٟٴَنخ ٍأّ حرنش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ػٚػش ٷًَڅ ًأٿٸْنخ هڀٴيخ ٷَنْيخ ًنخْٛظيخ.

خى ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّ - 

 حٕكٌٽ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن أځ ٤٫ْش ٷخٿض9

رخ٬ّنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأهٌ ٫ڀْنخ ٳْڄخ أهٌ أڅ ٙ ننٌف ٳٸخٿض حڃَأس ڃن -

حٕنٜخٍ اڅ آٽ ٳٚڅ أ٬ٓيًنِ ٳِ حٿـخىڀْش ًٳْيڂ ڃؤطڂ ٳٚ أرخ٬ّٺ كظَ أ٬ٓيىڂ ٻڄخ 

ًٓڀڂ ًحٳٸيخ ٫ڀَ ًٿٺ ٳٌىزض ٳؤ٬ٓيطيڂ ػڂ  أ٬ٓيًنِ ٳٸخٽ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

ٍؿ٬ض ٳزخ٬ّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٿض أځ ٤٫ْش ٳڄخ ًٳض حڃَأس ڃنخ ٯَْ 

 طڀٺ ًٯَْ أځ ٓڀْڂ رنض ڃڀلخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ًكزْذ  - 

 ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن أځ ٤٫ْش

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ ٫ڀَ حٿنٔخء ٳْڄخ أهٌ أڅ ٙ ّنلن ٳٸخٿض حڃَأس ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل اڅ حڃَأس أ٬ٓيطنِ أٳٚ أ٬ٓيىخ ٳٸز٠ض ّيىخ ًٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّيه ٳڀڂ ّزخ٬ّيخ.
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كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ آلٶ أرٌ ٬ّٸٌد ٷخٽ - 

آڄخ٫ْپ أرٌ ٫زي حٿَكڄن رن ٤٫ْش ٫ن ؿيطو أځ ٤٫ْش ٷخٿض ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ؿڄ٪ نٔخء حٕنٜخٍ ٳِ رْض ػڂ أٍٓپ اٿْين ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸخځ ٫ڀَ 

حٿزخد ٳٔڀڂ ٫ڀْين ٳَىىڅ حٿٔٚځ ٳٸخٽ9 أنخ ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْټن 

رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرٌَٓٿو ٳٸخٽ9 طزخ٬ّن ٫ڀَ أڅ ٙ طَ٘ٻن ٳٸڀن ڃَكزخ 

رخهلل ْٗجخ ًٙ طَٔٷن ًٙ طِنْن ًٙ طٸظڀن أًٙىٻن ًٙ طؤطْن ريظخڅ طٴظَّنو رْن أّيّټن 

ًأٍؿڀټن ًٙ ط٬ْٜن ٳِ ڃ٬ًَٱ ٳٸڀن ن٬ڂ ٳڄي ٫ڄَ ّيه ڃن هخٍؽ حٿزخد ًڃيىڅ أّيّين 

 ڃن ىحهپ ػڂ ٷخٽ9

ڃَنخ أڅ نوَؽ ٳِ حٿ٬ْيّن حٿ٬ظٶ ًحٿلْٞ ًنيْنخ ٫ن حطزخ٩ حٿـنخثِ ًٙ حٿڀيڂ حٗيي ًأ-

 ؿڄ٬ش ٫ڀْنخ ٳٔؤٿنو ٫ن حٿزيظخڅ ٫ًن ٷٌٿو ًٙ ٬ّْٜنٺ ٳِ ڃ٬ًَٱ ٷخٽ ىِ حٿنْخكش.

 كيّغ هٌٿش رنض كټْڂ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ـٚڅ  - 

٬ّٸٌد رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٬ٓي ٫ن هٌٿش رنض كټْڂ أڅ  ٫ن

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٿٌ أڅ أكيٻڂ اًح نِٽ ڃنِٙ ٷخٽ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃخص ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ٿڂ ٠َّه ٳِ -

 ًٿٺ حٿڄنِٽ ِٗء كظَ َّطلپ ڃنو.

ِّي ٫ن كـخؽ ًِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ّ - 

حٿلـخؽ ٫ن حٿَرْ٪ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٷخٿض هٌٿش رنض كټْڂ ٷخٽ ڃلڄي رن ِّّي حڃَأس ٫ؼڄخڅ 

 رن ڃ٬٨ٌڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّنِٽ ڃنِٙ ٳْٸٌٽ كْن ّنِٽ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃش ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ًٷخٽ -

 َٗ ڃنِٿو ًٿٺ كظَ ٬٨ّن ڃنو.ِّّي ػٚػخ اٙ ًٷِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي رن ؿي٫خڅ ٫ن  - 

٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن هٌٿش رنض كټْڂ أنيخ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄَأس 

 طٍَ ٳِ ڃنخڃيخ ڃخ ٍَّ حٿَؿپ ٳٸخٽ9

 ْ ٫ڀْو ٯٔپ كظَ ّنِٽ.ٿْْ ٫ڀْيخ ٯٔپ كظَ ّنِٽ حٿڄخء ٻڄخ أڅ حٿَؿپ ٿْ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ  - 

٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٤٫خء حٿوَحٓخنِ ّليع ٫ن ٬ٓي رن حٿڄْٔذ أڅ هٌٿش رنض كټْڂ 

حٿٔڀڄْش ًىِ اكيٍ هخٙص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 لظڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ن حٿڄَأس ط

 ٿظٰظٔپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃَْٔس ٫ن حرن أرِ ٌّٓي ٫ن  - 

٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ ٫ُڄض حٿڄَأس حٿٜخٿلش هٌٿش رنض كټْڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃلظ٠نخ أكي حرنِ حرنظو ًىٌ ّٸٌٽ9

 انټڂ ٿظـزنٌڅ ًطزوڀٌڅ ًانټڂ ٿڄن ٍّلخڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڅ آهَ ٣ًؤس ٣ًجيخ حهلل ًحهلل-

 رٌؽ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس انټڂ ٿظزوڀٌڅ ًانټڂ ٿظـزنٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن أرِ ْٗزش كيػنخ أرٌ هخٿي حٕكڄَ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫

 هٌٿش رنض كټْڂ ٷخٿض9

َِ ٷٌڃٺ.-  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿٺ كٌٟخ ٷخٽ9 ن٬ڂ ًأكذ ڃن ًٍىه ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن  - 

رنض ٷْْ  ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلنْ أڅ كڄِس رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٿڄخ ٷيځ حٿڄيّنش طًِؽ هٌٿش

رن ٳيي حٕنٜخٍّش ڃن رنِ حٿنـخٍ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍِّ كڄِس 

 ٳِ رْظيخ ًٻخنض طليع ٫نو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكخىّغ ٷخٿض9

ؿخءنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رڀٰنِ ٫نٺ أنٺ طليع أڅ -

َِ أڅ ًٍَّ ڃنو ٷٌڃٺ ٿٺ ٌّځ حٿٸْخڃش كٌٟخ ڃخ رْن ٻٌح  اٿَ ٻٌح ٷخٽ9 أؿپ ًأكذ حٿنخّ اٿ

ٷخٿض9 ٳٸيڃض اٿْو رَڃش ٳْيخ هزِس أً كََّس ٳٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه 

ٳِ حٿزَڃش ٿْؤٻپ ٳخكظَٷض أٛخر٬و ٳٸخٽ9 كْ ػڂ ٷخٽ9 حرن آىځ اڅ أٛخرو حٿزَى ٷخٽ كْ 

 ًاڅ أٛخرو حٿلَ ٷخٽ كْ.

رِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕنٜخٍُ أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

٫ڄَ رن ٻؼَْ رن أٳڀق أهزَه أنو ٓڄ٪ ٫زْي ٓڄ٣ٌخ ّليع أنو ٓڄ٪ هٌٿش رنض ٷْْ ًٷي 

ٷخٽ هٌٿش حٕنٜخٍّش حٿظِ ٻخنض ٫ني كڄِس رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ طليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ كڄِس رْظو ٳظٌحٻًَح حٿينْخ 

اڅ حٿينْخ ه٠َس كڀٌس ٳڄن أهٌىخ رلٸيخ رٌٍٹ ٿو ٳْيخ ًٍد ڃظوٌٝ ٳِ ڃخٽ حهلل ًڃخٽ -

 ٌٍٓٿو ٿو حٿنخٍ ٌّځ ّڀٸَ حهلل.

 كيّغ هٌٿش رنض طخڃَ حٕنٜخٍّش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

رِ أٌّد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي حرن أ - 

كيػنِ أرٌ حٌٕٓى ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن أرِ ٫ْخٕ حٿٍِٷِ ٫ن هٌٿش رنض طخڃَ حٕنٜخٍّش أنيخ 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اڅ حٿينْخ كڀٌس ه٠َس ًاڅ ٍؿخٙ ّظوٌٌٟڅ ٳِ ڃخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ رَْٰ كٶ ٿيڂ حٿنخٍ -

 ٌّځ حٿٸْخڃش.

 كيّغ هٌٿش رنض ػ٬ڀزش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٬ًّٸٌد ٷخٙ كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ  - 

ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃ٬ڄَ رن ٫زي حهلل رن كن٨ڀش ٫ن ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ 

َِ ًٳِ أًّ رن ٛخڃض أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٛيٍ ٌٍٓس  ٫ن هٌٿش رنض ػ٬ڀزش ٷخٿض ًحهلل ٳ
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َِ ٌّڃخ حٿڄـخىٿش ٷخٿض ٻنض ٫نيه ً ٻخڅ ْٗوخ ٻزَْح ٷي ٓخء هڀٸو ًٟـَ ٷخٿض ٳيهپ ٫ڀ

ِِ ٻ٨يَ أڃِ ٷخٿض ػڂ هَؽ ٳـڀْ ٳِ نخىُ ٷٌڃو  ٳَحؿ٬ظو رِ٘ء ٳ٠ٰذ ٳٸخٽ9 أنض ٫ڀ

َِ ٳبًح ىٌ َّّينِ ٫ڀَ نٴِٔ ٷخٿض9 ٳٸڀض ٻٚ ًحٿٌُ نٴْ هٌّڀش رْيه ٙ  ٓخ٫ش ػڂ ىهپ ٫ڀ

َِ ًٷي ٷڀض ڃخ ٷڀض كظَ ّلټڂ حهلل ًٌٍٓٿو ٳْ نخ رلټڄو ٷخٿض9 ٳٌحػزنِ ًحڃظن٬ض طوڀٚ اٿ

ڃنو ٳٰڀزظو رڄخ طٰڀذ رو حٿڄَأس حٿْ٘ن حٿ٬٠ْٲ ٳؤٿٸْظو ٫نِ ٷخٿض ػڂ هَؿض اٿَ ر٬ٞ 

 ؿخٍحطِ ٳخٓظ٬َص ڃنيخ ػْخريخ ػڂ

هَؿض كظَ ؿجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـڀٔض رْن ّيّو ٳٌٻَص ٿو ڃخٿٸْض -

َ ڃن ٌٓء هڀٸو ٷخٿض ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ڃنو ٳـ٬ڀض أٗټٌ اٿْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أٿٸ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 ّخ هٌّڀش حرن ٫ڄٺ ْٗن ٻزَْ ٳخطٸِ حهلل ٳْو ٷخٿض ٳٌحهلل ڃخ 

َِ حٿٸَآڅ ٳظَٰ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٻخڅ ّظٰ٘خه ػڂ  رَكض كظَ نِٽ ٳ

َِ 9 ٷي ٓڄ٪ حهلل ٷٌٽ ٍَٓ ٫نو ٳٸخٽ ٿ9ِ ّخ هٌّڀش ٷي أنِٽ حهلل ٳْٺ ًٳِ ٛخكزٺ ػڂ ٷَأ ٫ڀ

حٿظِ طـخىٿٺ ٳِ ًُؿيخ ًط٘ظټِ اٿَ حهلل ًحهلل ّٔڄ٪ طلخًٍٻڄخ اڅ حهلل ٓڄْ٪ رَْٜ اٿَ 

ٷٌٿو ًٿڀټخٳَّن ٫ٌحد أٿْڂ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃَّو ٳڀ٬ْظٶ ٍٷزش 

ٸڀض9 ٷخٿض ٳٸڀض9 ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٫نيه ڃخ ٬ّظٶ ٷخٽ9 ٳڀْٜڂ ٗيَّن ڃظظخر٬ْن ٷخٿض ٳ

ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ْٗن ٻزَْ ڃخ رو ڃن ْٛخځ ٷخٽ9 ٳڀ٬٤ْڂ ٓظْن ڃٔټْنخ ًٓٸخ ڃن طڄَ 

ٷخٿض ٷڀض9 ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ًحٹ ٫نيه ٷخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٳبنخ 

ٓن٬ْنو ر٬َٵ ڃن طڄَ ٷخٿض ٳٸڀض9 ًأنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٓؤ٫ْنو ر٬َٵ آهَ ٷخٽ9 ٷي أٛزض 

ٳخًىزِ ٳظٜيٷِ ٫نو ػڂ حٓظٌِٛ رخرن ٫ڄٺ هَْح ٷخٿض ٳٴ٬ڀض ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ  ًأكٔنض

 أرِ ٷخٽ ٬ٓي حٿ٬َٵ حٿٜن.

 ًڃن كيّغ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أهض حٿ٠لخٹ رن ٷْْ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ رټَ  - 

َِ ًُؿِ أرٌ ٫ڄًَ رن كٴٚ رن أرِ حٿـيڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٳخ٣ڄ ش رنض ٷْْ طٸٌٽ9 أٍٓپ اٿ

َِ هڄٔش آٛ٪ ٬َْٗ ٳٸڀض9 ڃخ ٿِ نٴٸش  رن حٿڄَْٰس ٫ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش ر٤ٚٷِ ًأٍٓپ اٿ

َِ ػْخرِ ػڂ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  اٙ ىٌح ًٙ ح٫ظي اٙ ٳِ رْظټڂ ٷخٽ9 ٙ ٳ٘يىص ٫ڀ

ٽ9 ٛيٵ ٿْْ ٿٺ نٴٸش ًح٫ظيُ ٳِ رْض ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ9 ٻڂ ٣ڀٸٺ ٷڀض9 ػٚػخ ٷخ

حرن ٫ڄٺ حرن أځ ڃټظٌځ ٳبنو ََّٟ حٿزَٜ طڀٸْن ٫نٺ ػْخرٺ ٳبًح حنٸ٠ض ٫يطٺ ٳآًنْنِ 

 ٷخٿض ٳو٤زنِ ه٤خد ٳْيڂ ڃ٬خًّش ًأرٌ ؿيڂ ٳٸخٽ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 اڅ ڃ٬خًّش طَد هٴْٲ حٿلخٽ ًأرٌ ؿيڂ ٠َّد حٿنٔخء -

 ٫ڀْٺ رؤٓخڃش رن ُّي أً ٷخٽ حنټلِ أٓخڃش رن ُّي. ًٿټن أُ ٳْو ٗيس ٫ڀَ حٿنٔخء

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي  - 

 ٫ن طڄْڂ ڃٌٿَ ٳخ٣ڄش ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ

 رنلٌه.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 

 أرِ حٿـيڂ رن ٛوَْ حٿ٬يًُ أرِ رټَ رن

ٷخٽ ٓڄ٬ض ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ طٸٌٽ ٣ڀٸنِ ًُؿِ ػٚػخ ٳڄخ ؿ٬پ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓټنَ ًٙ نٴٸش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش  - 

 رنض ٷْْ أڅ ًُؿيخ ٣ڀٸيخ ػٚػخ

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ط٬ظي ٫ني حرن أځ ڃټظٌځ.ٳؤڃَىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٓڄ٬و ڃن أرِ رټَ رن أرِ حٿـيڂ  - 

ٓڄ٬ض ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٷخٿض ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح كڀڀض ٳآًنْنِ 

ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٳآًنظو ٳو٤زيخ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ًأرٌ حٿـيڂ ًأٓخڃش رن ُّي

٫ڀْو ًٓڀڂ9 أڃخ ڃ٬خًّش ٳَؿپ طَد ٙ ڃخٽ ٿو ًأڃخ أرٌ حٿـيڂ ٳَؿپ َٟحد ٿڀنٔخء ًٿټن 

 أٓخڃش ٷخٽ ٳٸخٿض رْيىخ ىټٌح أٓخڃش طٸٌٽ ٿڂ طَىه ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٣خ٫ش حهلل ٣ًخ٫ش ٌٍٓٿو هَْ ٿٺ ٳظًِؿظو ٳخٯظز٤ظو.-

ػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ ٫خٛڂ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ حٿڄيّنش ٳٸخٽ9

 ىِ ٣ْزش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش ٬ّنِ حرن  - 

ٳِ حٿڄ٤ڀٸش ٻيْپ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ػٚػخ

 ٿْْ ٿيخ ٓټنَ ًٙ نٴٸش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

ِّّي ڃٌٿَ حٌٕٓى رن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أڅ أرخ 

ٔو٤ظو ٳٸخٽ ًحهلل ڃخ ٫ڄًَ رن كٴٚ ٣ڀٸيخ حٿزظش ًىٌ ٯخثذ ٳؤٍٓپ اٿْيخ ًٻْڀو ر٬َْ٘ ٳظ

ٿٺ ٫ڀْنخ ڃن ِٗء ٳـخءص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ9 ٿْْ ٿٺ 

نٴٸش ٫ڀْو ٳؤڃَىخ أڅ ط٬ظي ٳِ رْض أځ َّٗٺ ػڂ ٷخٽ9 طڀٺ حڃَأس ّٰ٘خىخ أٛلخرِ ٳخ٫ظيُ 

٫ني حرن أځ ڃټظٌځ ٳبنو ٍؿپ أ٫ڄَ ط٬٠ْن ػْخرٺ ٫نيه ٳبًح كڀڀض ٳآًنْنِ ٳڀڄخ كڀڀض 

ٿو أڅ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ًأرخ حٿـيڂ ه٤زخنِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ًٻَص

 ًٓڀڂ9

 أڃخ أرٌ حٿـيڂ ٳٚ ٠ّ٪ ٫ٜخه ًأڃخ ڃ٬خًّش ٳ٬ٜڀٌٹ ٙ ڃخٽ ٿو حنټلِ أٓخڃش رن ُّي.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫ْْ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي  - 

ْخڅ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أڅ أرخ ٫ڄًَ ڃٌٿَ حٌٕٓى رن ٓٴ

 رن كٴٚ ٣ڀٸيخ حٿزظش ًىٌ ٯخثذ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًٷخٽ حنټلِ أٓخڃش رن ُّي ٳټَىظو ٳٸخٽ9
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 حنټلِ أٓخڃش رن ُّي ٳنټلظو ٳـ٬پ حهلل ٿِ ٳْو هَْح.-

ٛخٿق ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ حٿلٔن ٬ّنِ حرن - 

 حٿٔيُ ٫ن حٿزيِ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٿڂ ّـ٬پ ٿيخ ٓټنَ ًٙ نٴٸش ٷخٽ كٔن ٷخٽ حٿٔيُ -

 ٳٌٻَص ًٿٺ ٗرَحىْڂ ًحٿ٬٘زِ ٳٸخٙ ٷخٽ ٫ڄَ ٙ طٜيٵ ٳخ٣ڄش ٿيخ حٿٔټنَ ًحٿنٴٸش.

كيػنخ كـخؽ رن ح٣ٍخس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٷخٽ - 

 ٷخٽ كيػنخ ٤٫خء ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّـ٬پ ٿيخ ٓټنَ ًٙ نٴٸش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ىحًى ٫ن ٫خڃَ  - 

 ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ

ًٓڀڂ ؿخء ًحص ٌّځ ڃ٫َٔخ ٳ٬ٜي حٿڄنزَ ٳنٌىُ ٳِ حٿنخّ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ًحؿظڄ٪ حٿنخّ ٳٸخٽ9 ّخ أّيخ حٿنخّ انِ ٿڂ أى٫ټڂ ٿَٯزش نِٿض ًٙ ٿَىزش 

ًٿټن طڄْڄخ حٿيحٍُ أهزَنِ أڅ نخٓخ ڃن أىپ ٳڀ٤ْٔن ٍٻزٌح حٿزلَ ٳٸٌٳظيڂ حٿَّق اٿَ 

ًٻَ أځ أنؼَ ڃن ٻؼَس ٬َٗه ٳٸخٿٌح9 ؿَِّس ڃن ؿِحثَ حٿزلَ ٳبًح ىڂ ريحرش أ٬َٗ ٙ ّيٍُ أ

ڃن أنض ٳٸخٿض9 أنخ حٿـٔخٓش ٷخٿٌح9 ٳؤهزَّنخ ٷخٿض ڃخ أنخ رڄوزَطټڂ ًٙ رڄٔظوزَطټڂ ًٿټن 

ٳِ ىٌح حٿيَّ ٍؿپ ٳٸَْ اٿَ أڅ ّوزَٻڂ ًّٔظوزَٻڂ ٳيهڀٌح حٿيَّ ٳبًح ٍؿپ ََّٟ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًڃٜٴي ٳِ حٿليّي ٳٸخٽ ڃن أنظڂ ٷڀنخ نلن حٿ٬َد ٷخٽ ىپ ر٬غ ٳْټڂ حٿنزِ ٛ

ًٓڀڂ ٷڀنخ ن٬ڂ ٷخٽ ٳيپ طز٬و حٿ٬َد ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ًحٹ هَْ ٿيڂ ٷخٽ ڃخ ٳ٬ڀض ٳخٍّ ىپ 

٧يَ ٫ڀْيخ ٷخٿٌح ٿڂ ٨ّيَ ٫ڀْيخ ر٬ي ٷخٽ أڃخ أنو ٨ْٓيَ ٫ڀْيخ ػڂ ٷخٽ ڃخ ٳ٬ڀض ٫ْن ُٯَ 

ٷخٿٌح ىِ طيٳٶ ڃٍٖ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬ڀض رلَْس ٣زَّش ٷخٿٌح ىِ طيٳٶ ڃٍٖ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬ڀض نوپ 

خڅ ىپ أ٬٣ڂ ر٬ي ٷخٿٌح ٷي أ٬٣ڂ أًحثڀو ٷخٽ ٳٌػذ ًػزش ٧ننخ أنو ْٓٴڀض ٳٸڀنخ ڃن أنض ٷخٽ رْٔ

أنخ حٿيؿخٽ أڃخ أنِ ٓؤ٣ؤ حٍٕٝ ٻڀيخ ٯَْ ڃټش ٣ًْزش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9 أرًَ٘ح ڃ٬َ٘ حٿڄٔڀڄْن ٳبڅ ىٌه ٣ْزش ٙ ّيهڀيخ حٿيؿخٽ.

رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رټَ رن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي - 

حٿـيڂ ٷخٽ ىهڀض أنخ ًأرٌ ٓڀڄش ٫ڀَ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٷخٽ ٳٸخٿض9 ٣ڀٸنِ ًُؿِ ٳڀڂ ّـ٬پ 

ٿِ ٓټنَ ًٙ نٴٸش ٷخٿض ًًٟ٪ ٿِ ٫َ٘س أٷٴِس ٫ني حرن ٫ڂ ٿو هڄٔش ٬َْٗ ًهڄٔش طڄَ 

 ٷخٿض9

ٽ9 ٛيٵ ٳؤڃَنِ أڅ أ٫ظي ٳِ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ًحٹ ٿو ٷخٽ ٳٸخ-

 رْض ٳٚڅ ٷخٽ ًٻخڅ ٣ڀٸيخ ٣ٚٷخ رخثنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ  - 

ٓڀڄش ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٷخٽ ٻظزض ًحٹ ڃن ٳْيخ ٻظخرخ ٳٸخٿض ٻنض ٫ني ٍؿپ ڃن رنِ 

نٴٸش ٳٸخٿٌح ٿْْ ٿٺ ٫ڀْنخ نٴٸش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ڃوًِځ ٳ٤ڀٸنِ حٿزظش ٳؤٍٓڀض اٿَ أىڀو أرظِٰ حٿ
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 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٿْْ ٿٺ ٫ڀْيڂ نٴٸش ٫ًڀْٺ حٿ٬يس حنظٸڀِ اٿَ أځ َّٗٺ ًٙ طٴٌطْنِ رنٴٔٺ ػڂ ٷخٽ اڅ أځ -

َّٗٺ ّيهپ ٫ڀْيخ اهٌطيخ ڃن حٿڄيخؿَّن حًٕٽ حنظٸڀِ اٿَ حرن أځ ڃټظٌځ ٳبنو ٍؿپ ٷي 

ٿڂ َّ ْٗجخ ٷخٿض ٳڀڄخ كڀڀض ه٤زنِ ڃ٬خًّش ًأرٌ ًىذ رَٜه ٳبڅ ٬ًٟض ڃن ػْخرٺ ْٗجخ 

ؿيڂ رن كٌّٴش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أڃخ ڃ٬خًّش ٳ٬خثپ ٙ ڃخٽ ٿو ًأڃخ أرٌ 

ؿيڂ ٳبنو ٍؿپ ٙ ٠ّ٪ ٫ٜخه ٫ن ٫خطٸو أّن أنظڂ ڃن أٓخڃش رن ُّي ًٻخڅ أىڀيخ ٻَىٌح 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنټلظو.ًٿٺ ٳٸخٿض ٙ أنټق اٙ حٿٌُ ى٫خنِ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

٫ڄَحڅ رن أرِ أنْ أهٌ رنِ ٫خڃَ رن ٿئُ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن 

ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أهض حٿ٠لخٹ رن ٷْْ ٷخٿض ٻنض ٫ني أرِ ٫ڄًَ رن كٴٚ رن حٿڄَْٰس 

ٷي ٣ڀٸنِ ط٤ڀْٸظْن ػڂ انو ٓخٍ ڃ٪ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ اٿَ حٿْڄن كْن ر٬ؼو ٌٍٓٽ ًٻخڅ 

َِ رظ٤ڀْٸظِ حٿؼخٿؼش ًٻخڅ ٛخكذ أڃَه رخٿڄيّنش ٫ْخٕ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْو ٳز٬غ اٿ

رن أرِ ٍر٬ْش رن حٿڄَْٰس ٷخٿض ٳٸڀض ٿو نٴٸظِ ًٓټنخُ ٳٸخٽ ڃخ ٿٺ ٫ڀْنخ ڃن نٴٸش ًٙ 

ڀْٺ ڃن ٫نينخ رڄ٬ًَٱ نٜن٬و ٷخٿض ٳٸڀض ٿجن ٿڂ ّټن ٿِ ڃخ ٿِ رو ٓټنَ اٙ أڅ نظ٤ٌٽ ٫

ڃن كخؿش ٷخٿض ٳـجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو هزَُ ًڃخ ٷخٽ ٿِ ٫ْخٕ 

 ٳٸخٽ9

ٛيٵ ٿْْ ٿٺ ٫ڀْيڂ نٴٸش ًٙ ٓټنَ ًٿْٔض ٿو ٳْٺ ٍىس ٫ًڀْٺ حٿ٬يس ٳخنظٸڀِ اٿَ أځ -

ػڂ ٷخٽ ٙ طڀٺ حڃَأس ًٍِّىخ اهٌطيخ ڃن  َّٗٺ حرنش ٫ڄٺ ٳټٌنِ ٫نيىخ كظَ طلڀِ ٷخٿض

حٿڄٔڀڄْن ًٿټن حنظڀٸِ اٿَ حرن ٫ڄٺ حرن أځ ڃټظٌځ ٳبنو ڃټٴٌٱ حٿزَٜ ٳټٌنِ ٫نيه ٳبًح 

كڀڀض ٳٚ طٴٌطْنِ رنٴٔٺ ٷخٿض ًحهلل ڃخ أ٧ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْنجٌ َّّينِ 

َِ اٙ ٿنٴٔو ٷخٿض ٳڀڄخ كڀڀض ه٤زنِ ٫ڀَ أٓخڃش رن ُّي ٳًِؿنْو  ٷخٽ أرٌ ٓڀڄش أڃڀض ٫ڀ

 كيّؼيخ ىٌح ًٻظزظو رْيُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًًٻَ ڃلڄي  - 

 رن ڃٔڀڂ حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ

 ڃؼپ ًٿٺ.-

ِ ٤٫خء ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَن - 

أهزَنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫خٛڂ رن ػخرض أڅ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أهض حٿ٠لخٹ رن ٷْْ 

أهزَطو ًٻخنض ٫ني ٍؿپ ڃن رنِ ڃوًِځ ٳؤهزَطو أنو ٣ڀٸيخ ػٚػخ ًهَؽ اٿَ ر٬ٞ 

حٿڄٰخُُ ًأڃَ ًٻْٚ ٿو أڅ ٤٬ّْيخ ر٬ٞ حٿنٴٸش ٳخٓظٸڀظيخ ًحن٤ڀٸض اٿَ اكيٍ نٔخء حٿنزِ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ ٫نيىخ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ 

ىٌه ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٣ڀٸيخ ٳٚڅ ٳؤٍٓپ اٿْيخ رز٬ٞ حٿنٴٸش ٳَىطيخ ٫ًُڂ أنو ِٗء ط٤ٌٽ 

 رو ٷخٽ ٛيٵ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
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 حنظٸڀِ اٿَ ڃنِٽ حرن أځ ڃټظٌځ ًٷخٽ أرِ ًٷخٽ حٿوٴخٱ أځ ٻڀؼٌځ ٳخ٫ظيُ ٫نيىخ ػڂ ٷخٽ ٙ-

أځ ٻڀؼٌځ ّټؼَ ٫ٌحىىخ ًٿټن حنظٸڀِ اٿَ ٫زي حهلل رن أځ ڃټظٌځ ٳبنو أ٫ڄَ ٳخنظٸڀض اٿَ ٫زي 

حهلل ٳخ٫ظيص ٫نيه كظَ حنٸ٠ض ٫يطيخ ػڂ ه٤زيخ أرٌ ؿيڂ ًڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٳـخءص 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔظؤڃَه ٳْيڄخ ٳٸخٽ أرٌ ؿيڂ أهخٱ ٫ڀْٺ ٷٔٸخٓظو ٿڀ٬ٜخ 

ٸخٛظو ٿڀ٬ٜخ ًأڃخ ڃ٬خًّش ٳَؿپ أهڀٶ ڃن حٿڄخٽ ٳظًِؿض أٓخڃش رن أً ٷخٽ أهخٱ ٷٜ

 ُّي ر٬ي ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل  - 

رن ٫زي حهلل أڅ أرخ ٫ڄًَ رن كٴٚ رن حٿڄَْٰس هَؽ ڃ٪ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ اٿَ حٿْڄن 

ظ٤ڀْٸش ٻنض رٸْض ڃن ٣ٚٷيخ ًأڃَ ٿيخ حٿلَع رن ى٘خځ ٳؤٍٓپ اٿَ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ر

 ٫ًْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش رنٴٸش ٳٸخٙ ٿيخ ًحهلل ڃخ ٿٺ ڃن نٴٸش اٙ أڅ طټٌنِ كخڃٚ

ٳؤطض طٸٌٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٷٌٿيڄخ ٳٸخٽ ٙ اٙ أڅ طټٌنِ كخڃٚ -

حهلل ٳٸخٽ اٿَ حرن أځ ڃټظٌځ ًٻخڅ ًحٓظؤًنظو ٿٚنظٸخٽ ٳؤًڅ ٿيخ ٳٸخٿض أّن طٍَ ّخ ٌٍٓٽ 

أ٫ڄَ ط٠٪ ػْخريخ ٫نيه ًٙ َّحىخ ٳڀڄخ ڃ٠ض ٫يطيخ أنټليخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

أٓخڃش رن ُّي ٳؤٍٓپ اٿْيخ ڃًَحڅ ٷزْٜش رن ًإّذ ّٔؤٿيخ ٫ن ىٌح حٿليّغ ٳليػظو رو 

ٿنخّ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ڃًَحڅ ٿڂ نٔڄ٪ ريٌح حٿليّغ اٙ ڃن حڃَأس ٓنؤهٌ رخٿ٬ٜڄش حٿظِ ًؿينخ ح

ٳٸخٿض ٳخ٣ڄش كْن رڀٰيخ ٷٌٽ ڃًَحڅ رْنِ ًرْنټڂ حٿٸَآڅ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ9 ٙ طوَؿٌىن 

ڃن رٌْطين ًٙ ّوَؿن اٙ أڅ ّؤطْن رٴخك٘ش كظَ رڀٮ ٿ٬پ حهلل ّليع ر٬ي ًٿٺ أڃَح ٷخٿض 

 ىٌح ٿڄن ٻخڅ ٿو ڃَحؿ٬ش ٳؤُ أڃَ ّليع ر٬ي حٿؼٚع.

ن ٫خٛڂ ٷخٽ كْٜن رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ ر - 

 ٫خڃَ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أڅ ًُؿيخ ٣ڀٸيخ ػٚػخ

ٳؤطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٘ټٌ اٿْو ٳڀڂ ّـ٬پ ٿيخ ٓټنَ ًٙ نٴٸش ٷخٽ ٫ڄَ رن -

حٿو٤خد ٙ ني٩ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ًٓنش نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸٌٽ حڃَأس ٿ٬ڀيخ 

ػظنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَىخ أڅ ط٬ظي ٳِ رْض نْٔض ٷخٽ ٷخٽ ٫خڃَ ًكي

 حرن أځ ڃټظٌځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًًٻَ ڃلڄي  - 

رن ڃٔڀڂ حٿِىَُ أڅ ٷزْٜش رن ًإّذ كيػو أڅ رنض ٬ْٓي رن ُّي رن ٫ڄًَ رن نٴْپ 

٫ني ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٣ڀٸيخ ػٚػخ  ًٻخنض ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ هخٿظيخ ًٻخنض

ٳز٬ؼض اٿْيخ هخٿظيخ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٳنٸڀظيخ اٿَ رْظيخ ًڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٷخٽ 

ٷزْٜش ٳز٬ؼنِ اٿْيخ ڃًَحڅ ٳٔؤٿظيخ ڃخ كڄڀيخ ٫ڀَ أڅ طوَؽ حڃَأس ڃن رْظيخ ٷزپ أڅ 

أڃَنِ رٌٿٺ ٷخٽ ػڂ ٷٜض  طنٸ٠ِ ٫يطيخ ٷخٽ ٳٸخٿض ٕڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

َِ كيّؼيخ ػڂ ٷخٿض ًأنخ أهخٛڄټڂ رټظخد حهلل ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ٻظخرو9  ٫ڀ

اًح ٣ڀٸظڂ حٿنٔخء ٳ٤ڀٸٌىن ٿ٬يطين ًأكٌٜح حٿ٬يس ًحطٸٌح حهلل ٍرټڂ ٙ طوَؿٌىن ڃن -



   

 

 

Page 556 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

رٌْطين ًٙ ّوَؿن اٙ أڅ ّؤطْن رٴخك٘ش ڃزْنش اٿَ ٿ٬پ حهلل ّليع ر٬ي ًٿٺ أڃَح ػڂ ٷخٽ 

ًؿپ9 ٳبًح رڀٰن أؿڀين حٿؼخٿؼش ٳؤڃٔټٌىن رڄ٬ًَٱ أً َٓكٌىن رڄ٬ًَٱ ًحهلل ڃخ ٫ِ 

ًٻَ حهلل ر٬ي حٿؼخٿؼش كزٔخ ڃ٪ ڃخ أڃَنِ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳَؿ٬ض 

اٿَ ڃًَحڅ ٳؤهزَطو هزَىخ ٳٸخٽ كيّغ حڃَأس كيّغ حڃَأس ٷخٽ ػڂ أڃَ رخٿڄَأس ٳَىص اٿَ 

 رْظيخ كظَ حنٸ٠ض ٫يطيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض  - 

 ٷْْ أڅ ًُؿيخ ٣ڀٸيخ حٿزظش ٳوخٛڄظو ٳِ حٿٔټنَ ًحٿنٴٸش.

اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٳڀڂ ّـ٬پ ٓټنَ ًٙ نٴٸش ًٷخٽ ّخ رنض آٽ ٷْْ -

 انڄخ حٿٔټنَ ًحٿنٴٸش ٫ڀَ ڃن ٻخنض ٿو ٍؿ٬ش.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ كيػ - 

رن هخٿي ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أنيخ أهزَطو 

أنيخ ٻخنض طلض أرٌ ٫ڄًَ رن كٴٚ رن حٿڄَْٰس ٳ٤ڀٸيخ آهَ ػٚع ط٤ڀْٸخص ٳ٫ِڄض أنيخ 

 ٓڀڂ ٳخٓظٴظظو ٳِ هًَؿيخ ڃن رْظيخؿخءص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ٳؤڃَىخ أڅ طنظٸپ اٿَ رْض حرن أځ ڃټظٌځ ح٫ٕڄَ ٳؤرَ ڃًَحڅ أڅ ّٜيٵ كيّغ ٳخ٣ڄش ٳِ -

 هًَؽ حٿڄ٤ڀٸش ڃن رْظيخ ًٷخٽ ٫ًَس أنټَص ٫خث٘ش ًٿٺ ٫ڀَ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ كيػنخ ْٓخٍ ًكْٜن ًڃَْٰس ًأ٬ٗغ ًحرن  - 

رِ هخٿي ًىحًى ًكيػنخه ڃـخٿي ًآڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ٓخٿڂ ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ أ

 ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ

ٳٔؤٿظيخ ٫ن ٷ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْيخ ٳٸخٿض ٣ڀٸيخ ًُؿيخ حٿزظش ٷخٿض -

ٳوخٛڄظو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٔټنَ ًحٿنٴٸش ٷخٿض ٳڀڂ ّـ٬پ ٿِ 

 ٸش ًأڃَنِ أڅ أ٫ظي ٳِ رْن حرن أځ ڃټظٌځ.ٓټنَ ًٙ نٴ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ن ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ  - 

 ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ ٳِ ٫يطيخ9

 ٙ طنټلِ كظَ ط٬ڀْڄْنِ.-

كيػنخ ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ - 

كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٷخٿض ٣ڀٸنِ ًُؿِ ػٚػخ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ 

 ّـ٬پ ٿِ ٓټنَ ًٙ نٴٸش ًٷخٽ انڄخ حٿٔټنَ ًحٿنٴٸش ٿڄن ٻخڅ ٿًِؿيخ ٫ڀْيخ ٍؿ٬ش.

 ًأڃَىخ أڅ ط٬ظي ٫ني حرن أځ ڃټظٌځ ح٫ٕڄَ.-

ّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّ - 

 كيػظنِ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٷخٿض ٣ڀٸنِ ًُؿِ ػٚػخ

 ٳؤڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أ٫ظي ٳِ رْض حرن أځ ڃټظٌځ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ٍُّٶ ٫ن أرِ آلٶ  - 
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 خ٣ڄش رنض ٷْْ ٷخٿض ٣ڀٸنِ ًُؿِ ػٚػخ ٳؤٍىص حٿنٸڀش٬ّنِ حٿٔز٬ِْ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٳ

ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 حنظٸڀِ اٿَ رْض حرن ٫ڄٺ ٫ڄًَ حرن أځ ڃټظٌځ -

 ٳخ٫ظيُ ٫نيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٗيخد ٫ن  - 

ٷْْ أهزَطو أنيخ ٻخنض طلض أرِ ٫ڄًَ رن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٳخ٣ڄش رنض 

 كٴٚ رن حٿڄَْٰس ٳ٤ڀٸيخ آهَ ػٚع ط٤ڀْٸخص ٳ٫ِڄض

أنيخ ؿخءص اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظٴظظو ٳِ هًَؿيخ ڃن رْظيخ ٳؤڃَىخ أڅ -

طنظٸپ اٿَ رْن حرن أځ ڃټظٌځ ح٫ٕڄَ ٳؤرَ ڃًَحڅ اٙ أڅ ّظيڂ كيّغ ٳخ٣ڄش ٳِ هًَؽ 

 ڂ ٫ًَس ٷخٽ ٷخٽ ٳخنټَص ًٿٺ ٫خث٘ش ٫ڀَ ٳخ٣ڄش.حٿڄ٤ڀٸش ڃن رْظيخ ٫ًُ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٷخٽ ٷيڃض  - 

حٿڄيّنش ٳؤطْض ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٳليػظنِ أڅ ًُؿيخ ٣ڀٸيخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

خٽ ٿِ أهٌه أهَؿِ ڃن ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬ؼو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ٳٸ

حٿيحٍ ٳٸڀض اڅ ٿِ نٴٸش ًٓټنَ كظَ ّلپ حٕؿپ ٷخٽ ٙ ٷخٿض ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض اڅ ٳٚنخ ٣ڀٸنِ ًاڅ أهخه أهَؿنِ ًڃن٬نِ حٿٔټنَ ًحٿنٴٸش ٳؤٍٓپ اٿْو 

ِ ٳٸخٽ ڃخ ٿٺ ًٙرنش آٽ ٷْْ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أهِ ٣ڀٸيخ ػٚػخ ؿڄ٬ْخ ٷخٿض ٳٸخٽ ٿ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

حن٨َُ أُ رنض آٽ ٷْْ انڄخ حٿنٴٸش ًحٿٔټنَ ٿڀڄَأس ٫ڀَ ًُؿيخ ڃخ ٻخنض ٿو ٫ڀْيخ ٍؿ٬ش -

ٳبًح ٿڂ ّټن ٿو ٫ڀْيخ ٍؿ٬ش ٳٚ نٴٸش ًٙ ٓټنَ حهَؿِ ٳؤنِٿِ ٫ڀَ ٳٚنش ػڂ ٷخٽ انو 

ټلِ كظَ أٻٌڅ أنخ ّظليع اٿْيخ حنِٿِ ٫ني حرن أځ ڃټظٌځ ٳبنو أ٫ڄَ ٙ َّحٹ ػڂ ٷخٽ9 ٙ طن

أنټلٺ ٷخٿض ٳو٤زنِ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓظؤڃَه 

َِ ڃنو ٳٸڀض رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤنټلنِ ڃن أكززض ٷخٿض  ٳٸخٽ9 أٙ طنټلْن ڃن ىٌ أكذ اٿ

ٳؤنټلنِ ڃن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ ٳڀڄخ أٍىص أڅ أهَؽ ٷخٿض حؿڀْ كظَ أكيػٺ كيّؼخ ٫ن 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل 

حّٕخځ ٳٜڀَ ٛٚس حٿيخؿَس ػڂ ٷ٬ي ٳٴ٩ِ حٿنخّ ٳٸخٽ9 حؿڀٌٔح أّيخ حٿنخّ ٳبنِ ٿڂ أٷڂ 

ڃٸخڃِ ىٌح ٿٴ٩ِ ًٿټن طڄْڄخ حٿيحٍُ أطخنِ ٳؤهزَنِ هزَح ڃن٬نِ ڃن حٿٸْڀٌٿش ڃن حٿٴَف 

ٳَف نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَنِ أڅ ٍى٤خ ڃن ًٷَس حٿ٬ْن ٳؤكززض أڅ أنَ٘ ٫ڀْټڂ 

رنِ ٫ڄو ٍٻزٌح حٿزلَ ٳؤٛخرظيڂ ٍّق ٫خٛٲ ٳؤٿـؤطيڂ حٿَّق اٿَ ؿَِّس ٙ ٬َّٳٌنيخ 

ٳٸ٬يًح ٳِ ٷٌَّد ٓٴْنش كظَ هَؿٌح اٿَ حٿـَِّس ٳبًح ىڂ رِ٘ء أىڀذ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٙ 

9 أٙ طوزَنخ ٳٸخٽ ڃخ أنخ ّيًٍڅ أٍؿپ ىٌ أً حڃَأس ٳٔڀڄٌح ٫ڀْو ٳَى ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ ٳٸخٿٌح

رڄوزَٻڂ ًٙ ڃٔظوزَٻڂ ًٿټن ىٌح حٿيَّ ٷي ٍىٸظڄٌه ٳٴْو ڃن ىٌ اٿَ هزَٻڂ رخٌٕٗحٵ أڅ 

ّوزَٻڂ ًّٔظوزَٻڂ ٷخٿٌح ٷڀنخ ڃخ أنض ٷخٿض أنخ حٿـٔخٓش ٳخن٤ڀٸٌح كظَ أطٌح حٿيَّ ٳبًح ىڂ 

ٳٸخٽ ڃن أنظڂ رَؿپ ڃٌػٶ ٗيّي حٿٌػخٵ ڃ٨يَ حٿلِڅ ٻؼَْ حٿظ٘ټِ ٳٔڀڄٌح ٫ڀْو ٳَى ٫ڀْيڂ 
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ٷخٿٌح ڃن حٿ٬َد ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬ڀض حٿ٬َد أهَؽ نزْيڂ ر٬ي ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬ڀض حٿ٬َد 

ٷخٿٌح هَْح آڃنٌح رو ًٛيٷٌه ٷخٽ ًٿٺ هَْ ٿيڂ ًٻخڅ ٿو ٫يً ٳؤ٧يَه حهلل ٫ڀْيڂ ٷخٽ 

ٳخٿ٬َد حٿٌْځ اٿييڂ ًحكي ًىّنيڂ ًحكي ًٻڀڄظيڂ ًحكيس ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬ڀض ٫ْن ُٯَ 

ٌح ٛخٿلش َّ٘د ڃنيخ أىڀيخ ٿ٘ٴظيڂ ًّٔٸٌڅ ڃنيخ ٫ٍُيڂ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬پ نوپ رْن ٷخٽ ٷخٿ

٫ڄخڅ ًرْٔخڅ ٷخٿٌح ٛخٿق ٬٤ّڂ ؿنخه ٻپ ٫خځ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬ڀض رلَْس ٣زَّش ٷخٿٌح ڃٚة 

ٷخٽ9 ٳِٳَ ػڂ ُٳَ ػڂ ُٳَ ػڂ كڀٲ ٿٌ هَؿض ڃن ڃټخنِ ىٌح ڃخ طَٻض أٍٟخ ڃن أٍٝ 

ٓڀ٤خڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حهلل اٙ ٣ًجظيخ ٯَْ ٣ْزش ٿْْ ٿِ ٫ڀْيخ 

َّځ ٫ڀَ حٿيؿخٽ أڅ  اٿَ ىٌح حنظيَ ٳَكِ ػٚع ڃَحص اڅ ٣ْزش حٿڄيّنش اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ك

ّيهڀيخ ػڂ كڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ڃخ ٿيخ ٣َّٶ 

اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃخ ّٔظ٤ْ٪  ْٟٶ ًٙ ًحٓ٪ ٳِ ٓيپ ًٙ ؿزپ اٙ ٫ڀْو ڃڀٺ ٗخىَ رخٿْٔٲ

حٿيؿخٽ أڅ ّيهڀيخ ٫ڀَ أىڀيخ ٷخٽ ٫خڃَ ٳڀٸْض حٿڄلٍَ رن أرِ ىََّس ٳليػظو رليّغ 

ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٳٸخٽ أٗيي ٫ڀَ أرِ أنو كيػنِ ٻڄخ كيػظٺ ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ ٷخٽ ٷخٽ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 انو ٳِ نلٌ حٿڄَ٘ٵ ٷخٽ ػڂ ٿٸْض حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي 

ٿو كيّغ ٳخ٣ڄش ٳٸخٽ أٗيي ٫ڀَ ٫خث٘ش أنيخ كيػظنِ ٻڄخ كيػظٺ ٳخ٣ڄش ٯَْ أنيخ  ٳٌٻَص

 ٷخٿض حٿلَڃخڅ ٫ڀْو كَحځ ڃټش ًحٿڄيّنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن  - 

ٓڀڂ ؿخء ىحًى أرِ ىني ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٳخ٣ڄش رنض ٷْْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

 ًحص ٌّځ ڃ٫َٔخ ٳ٬ٜي حٿڄنزَ ًنٌىُ ٳِ حٿنخّ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ٳخؿظڄ٪ حٿنخّ ٳٸخٽ9

ّخ أّيخ حٿنخّ انِ ٿڂ أى٫ټڂ ٿَٯزش ًٙ ٿَىزش ًٿټن طڄْڂ حٿيحٍُ أهزَنِ أڅ نٴَح ڃن أىپ -

ٳڀ٤ْٔن ٍٻزٌح حٿزلَ ٳٸٌٱ ريڂ حٿَّق اٿَ ؿَِّس ڃن ؿِحثَ حٿزلَ ٳبًح ىڂ ريحرش أ٬َٗ ٙ 

أً أنؼَ ٿټؼَس ٬َٗه ٳٸخٿٌح ڃن أنض ٳٸخٿض أنخ حٿـٔخٓش ٳٸخٿٌح ٳؤهزَّنخ  ّيٍُ ًٻَ ىٌ

ٳٸخٿض ڃخ أنخ رڄوزَطټڂ ًٙ ڃٔظوزَطټڂ ًٿټن ٳِ ىٌح حٿيَّ ٍؿپ ٳٸَْ اٿَ أڅ ّوزَٻڂ 

ًّٔظوزَٻڂ ٳيهڀٌح حٿيَّ ٳبًح ىٌ ٍؿپ أ٫ٌٍ ڃٜٴي ٳِ حٿليّي ٳٸخٽ ڃن أنظڂ ٷخٿٌح نلن 

ح ن٬ڂ ٷخٽ ٳيپ حطز٬و حٿ٬َد ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ًحٹ هَْ حٿ٬َد ٳٸخٽ ىپ ر٬غ ٳْټڂ حٿنزِ ٷخٿٌ

ٿيڂ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬ڀض ٳخٍّ ىپ ٧ي٫َڀْيخ ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ أڃخ أنو ٨ْٓيَ ٫ڀْيخ ػڂ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬ڀض 

٫ْن ُٯَ ٷخٿٌح ىِ طيٳٶ ڃٚة ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬پ نوپ رْٔخڅ ىپ أ٬٣ڂ ٷخٿٌح ن٬ڂ أًحثڀو ٷخٽ 

أنخ حٿيؿخٽ أڃخ أنِ ٓؤ٣ؤ حٍٕٝ ٻڀيخ ٳٌػذ ًػزش كظَ ٧ننخ أنو ْٓٴڀض ٳٸڀنخ ڃن أنض ٳٸخٽ 

ٯَْ ڃټش ٣ًْزش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حرًَ٘ح ڃ٬خَٗ حٿڄٔڀڄْن ىٌه ٣ْزش 

 ٙ ّيهڀيخ.

 كيّغ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ؿخڃ٪  - 

٫ن ڃنٌٍ حٿؼٌٍُ ٫ن حٿلٔن رن ڃلڄي رن ٫ڀِ ٷخٽ كيػظنِ حڃَأس ڃن  رن أرِ ٍحٗي
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 حٕنٜخٍ ًىِ كْش حٿٌْځ اڅ ٗجض أىهڀظٺ ٫ڀْيخ ٷڀض ٙ ٷخٿض9 ىهڀض ٫ڀَ أځ ٓڀڄش

ٳيهپ ٫ڀْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻؤنو ٯ٠زخڅ ٳخٓظظَص رټڂ ى٫ٍِ ٳظټڀڂ -

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯ٠زخڅ رټٚځ ٿڂ أٳيڄو ٳٸڀض9 ّخ أځ حٿڄئڃنْن ٻؤنِ ٍأّض ٍٓ

ٷخٿض9 ن٬ڂ أًڃخ ٓڄ٬ظْو ٷخٿض ٷڀض ًڃخ ٷخٽ ٷخٿض ٷخٽ9 اڅ حٿٌٔء اًح ٳ٘خ ٳِ حٍٕٝ ٳڀڂ 

ّظنخه ٫نو أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ رؤٓو ٫ڀَ أىپ حٍٕٝ ٷخٿض ٷڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٳْيڂ 

٫ِ ًؿپ حٿٜخٿلٌڅ ٷخٽ9 ن٬ڂ ًٳْيڂ حٿٜخٿلٌڅ ّْٜزيڂ ڃخ أٛخد حٿنخّ ػڂ ّٸز٠يڂ حهلل 

 اٿَ ڃٰٴَطو ًٍكڄظو أً اٿَ ٍكڄظو ًڃٰٴَطو.

 كيّغ ٫ڄش كْٜن رن ڃلٜن ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٬ًّڀَ ٷخٽ كيػنخ  - 

ّلَْ ٫ن رَْ٘ رن ّٔخٍ ٫ن كْٜن رن ڃلٜن أڅ ٫ڄش ٿو أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ن كخؿظيخ ٳٸخٽ ٿيخ9 أًحص ًُؽ أنض ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ9 ٳؤّن أنض ڃنو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٳٴَٯض ڃ

ٷخٽ ٬ّڀَ ٳټْٲ أنض ٿو ٷخٿض ڃخ آٿٌه اٙ ڃخ ٫ـِص ٫نو ٷخٽ حن٨َُ أّن أنض ڃنو ٳبنو 

 ؿنظٺ ًنخٍٹ.

 كيّغ أځ ڃخٿٺ حٿزيِّش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

خى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّ - 

 كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀْڂ ٷخٽ كيػنِ ٣خًّ ٫ن أځ ڃخٿٺ حٿزيِّش ٷخٿض

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 هَْ حٿنخّ ٳِ حٿٴظنش ٍؿپ ڃ٬ظِٽ ٳِ ڃخٿو ٬ّزي -

 ٍرو ًّئىُ كٸو ًٍؿپ آهٌ رَأّ ٳَٓو ٳِ ٓزْپ حهلل ّوْٴيڂ ًّوْٴٌنو.

 حهلل ٫نيخ كيّغ أځ كټْڂ رنض حٿِرَْ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٍِٟ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس أڅ ٛخٿلخ  - 

 ٬ّنِ أرخ هڀْپ كيػو ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ أڅ أځ كټْڂ رنض حٿِرَْ كيػظو

أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ ٳنيْ ڃن ٻظٲ ٫نيىخ ػڂ -

 ٟؤ ڃن ًٿٺ.ٛڀَ ًڃخ طٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٛخٿق أرِ حٿوڀْپ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ ٫ن أځ كټْڂ رنض حٿِرَْ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀَ أهظيخ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ ٳنيْ ڃن ٻظٲ -

 ٷخٽ حٿوٴخٱ ىِ أځ كټْڂ رنض حٿِرَْ.ػڂ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ًٿڂ ّظٌٟؤ ٷخٽ أرِ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً ٬ّنِ حرن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 آلٶ رن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ ٫ن أځ كټْڂ رنض حٿِرَْ أنيخ

 نخًٿض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻظٴخ ڃن ٿلڂ ٳؤٻپ ڃنو ػڂ ٛڀَ.-

 رَْ ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ ٟزخ٫ش رنض حٿِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 



   

 

 

Page 560 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

آلٶ رن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن ؿيطو أځ كټْڂ ٫ن أهظيخ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ أنيخ ىٳ٬ض 

اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلڄخ ٳخنظيْ ڃنو ػڂ ٛڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ ٷخٽ أرِ ٷخٽ 

 ٴخڅ٫

 ىٳ٬ض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلڄخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٫ن كـخؽ حٿٌٜحٱ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٷخٿض9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكَڃِ ًٷٌٿِ اڅ ڃلڀِ كْغ طلزٔنِ ٳبڅ كزٔض -

 ً ڃَٟض ٳٸي أكڀڀض ڃن ًٿٺ ٣َٗٺ ٫ڀَ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ.أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ  - 

 حٿـٍُِ ٷخٽ كيػنِ ڃن ٓڄ٪ حرن ٫زخّ ّٸٌٽ كيػظنِ ٟزخ٫ش رنض حٿِرَْ أنيخ ٷخٿض9

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٍّي حٿلؾ ٳٸخٽ ٿيخ9 كـِ ًحٗظ٣َِ.-

 ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ ٳخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ  - 

ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن رټَْ حرن ٫زي حهلل ٫ن حٿڄنٌٍ رن حٿڄَْٰس ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ 

و حٿيځ ٳٸخٽ ٳخ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ كيػظو أنيخ أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ټض اٿْ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اڅ ًٿٺ ٫َٵ ٳخن٨َُ ٳبًح أطخٹ ٷَإٹ ٳٚ طٜڀِ ٳبًح ڃَ حٿٸَء ٳظ٤يَُ ػڂ ٛڀِ ڃخ -

 رْن حٿٸَء اٿَ حٿٸَء.

 كيّغ أځ ڃزَ٘ حڃَأس ُّي رن كخٍػش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ  - 

ٓڄ٬ض ؿخرَ ٷخٽ كيػظنِ أځ ڃزَ٘ حڃَأس ُّي رن كخٍػش ٷخٿض ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخث٢ ٳٸخٽ ٿٺ ىٌح ٳٸڀض ن٬ڂ ٳٸخٽ ڃن ٯَٓو ڃٔڀڂ أً ٻخٳَ ٷڀض ڃٔڀڂ 

 ٷخٽ9

ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ٩ٍِّ أً َّّٰ ٯَٓخ ٳْؤٻپ ڃنو ٣خثَ أً انٔخڅ أً ٓز٪ أً ِٗء اٙ ٻخڅ -

 ًٿڂ ّټن ٳِ حٿنٔوش ٓڄ٬ض ؿخرَح ٳٸخٽ حرن نڄَْ ٓڄ٬ض ٫خڃَح.ٿو ٛيٷش ٷخٽ أرِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أهزَنِ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ  - 

أنو ٓڄ٪ ؿخرَح ٷخٽ كيػظنِ أځ ڃزَ٘ أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني 

 كٴٜش ّٸٌٽ9

خد حٿ٘ـَس أكي حٿٌّن رخ٬ٌّح طلظيخ ٳٸخٿض رڀَ ّخ ٙ ّيهپ حٿنخٍ اڅ ٗخء حهلل ڃن أٛل-

ٌٍٓٽ حهلل ٳخنظيَىخ ٳٸخٿض كٴٜش9 ًاڅ ڃنټڂ اٙ ًحٍىىخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 

 ٷي ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ9 ػڂ ننـِ حٿٌّن حطٸٌح ًنٌٍ حٿ٨خٿڄْن ٳْيخ ؿؼْخ.
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 كيّغ ٳ٬َّش رنض ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

يػنخ رن حٿڄٴ٠پ ٷخٽ كيػنخ ٬ٓي رن آلٶ رن ٻ٬ذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

٫ـَس حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ڄظو ُّنذ رنض ٻ٬ذ أڅ ٳ٬َّش رنض ڃخٿٺ رن ٓنخڅ أهض أرِ 

٬ْٓي حٿويٍُ كيػظيخ أڅ ًُؿيخ هَؽ ٳِ ٣ڀذ أ٫ٚؽ ٿيڂ ٳؤىٍٻيڂ ر٤َٱ حٿٸيًځ ٳٸظڀٌه 

ٿ٬يس ٳْيخ ٳؤطض ٳؤطخىخ ن٬ْو ًىِ ٳِ ىحٍ ڃن ىًٍ حٕنٜخٍ ٗخ٬ٓش ٫ن ىحٍ أىڀيخ ٳټَىض ح

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطخنِ ن٬ِ ًُؿِ ًأنخ ٳِ ىحٍ ڃن ىًٍ 

حٕنٜخٍ ٗخ٬ٓش ٫ن ىًٍ أىڀِ انڄخ طَٻنِ ٳِ ڃٔټن ٙ ّڄڀټو ًٿڂ ّظَٻنِ ٳِ نٴٸش ّنٴٶ 

َِ ًٿڂ أٍع ڃنو ڃخٙ ٳبڅ ٍأّض أڅ أٿلٶ ربهٌطِ ًأىڀِ ٳْټٌڅ أڃَنخ ؿڄ٬ْخ ٳبنو أكذ  ٫ڀ

َِ ٳؤًڅ ٿِ أڅ أٿلٶ رؤىڀِ ٳوَؿض ڃًٍَٔس رٌٿٺ كظَ اًح ٻنض ٳِ حٿلـَس أً حٿڄٔـي  اٿ

 ى٫خنِ أً أڃَ رِ ٳي٫ْض ٳٸخٽ ٿ9ِ ٻْٲ ٫ُڄض ٳؤ٫يص ٫ڀْو ٳٸخٽ9

حڃټؼِ ٳِ ڃٔټن ًُؿٺ حٿٌُ ؿخءٹ ٳْو ن٬ْو كظَ ّزڀٮ حٿټظخد أؿڀو ٷخٿض ٳخ٫ظيىص ٳْو -

 أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح.

 كيّغ أځ أّڄن ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن  - 

 ڃټلٌٽ ٫ن أځ أّڄن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طظَٻِ حٿٜٚس ڃظ٬ڄيح ٳبنو ڃن طَٹ حٿٜٚس ڃظ٬ڄيح ٳٸي رَثض ڃنو ًڃش حهلل ًٌٍٓٿو.-

 كيّغ أځ َّٗٺ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حٿلڄْي كيػنخ ٫زي ح - 

رن ؿزَْ رن ْٗزش ًحرن رټَ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنخ 

٫زي حٿلڄْي رن ؿزَْ رن ْٗزش أڅ حرن حٿڄْٔذ أهزَه أڅ أځ َّٗٺ أهزَطو أنيخ حٓظؤڃَص 

 ٿٌُٯخصحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷظپ ح

 ٳؤڃَىخ رٸظپ حٿٌُٯخص ٷخٽ حرن رټَ ًًٍف ًأځ َّٗٺ اكيٍ نٔخء رنِ ٫خڃَ رن ٿئُ.-

 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ ىّڀڂ أرٌ ٯخٿذ حٿٸ٤خڅ ٷخٽ  - 

ٻؼَْس  كيػنِ حٿلټڂ رن كـپ ٷخٽ كيػظنِ أځ حٿټَحځ أنيخ كـض ٷخٿض ٳڀٸْض حڃَأس رڄټش

حٿل٘ڂ ٿْْ ٫ڀْين كڀِ اٙ حٿٴ٠ش ٳٸڀض ٿيخ ڃخ ٿِ ٙ أٍٍ ٫ڀَ أكي ڃن ك٘ڄٺ كڀْخ اٙ 

 حٿٴ٠ش ٷخٿض9

َِ ٷ٣َخڅ ڃن ًىذ ٳٸخٽ - ٻخڅ ؿيُ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃ٬و ٫ڀ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٗيخرخڅ ڃن نخٍ ٳنلن أىپ حٿزْض ٿْْ أكي ڃنخ ّڀزْ كڀْخ 

 حٿٴ٠ش.اٙ 

 كيّغ كزْزش رنض أرِ طـِثش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄئڃپ ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي  - 



   

 

 

Page 562 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٤٫خء ٫ن كزْزش رنض أرِ طـِثش ٷخٿض9

 ىهڀنخ ٫ڀَ ىحٍ أرِ كْٔن ٳِ نٌٔس ڃن ٷَّٖ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ٌّٱ رْن-

حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٷخٿض ًىٌ ٬َّٔ ّيًٍ رو اُحٍه ڃن ٗيس حٿ٬ِٔ ًىٌ ّٸٌٽ ٕٛلخرو9 

 ح٬ٌٓح اڅ حهلل ٻظذ ٫ڀْټڂ حٿ٬ِٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄئڃپ ٫ن ٤٫خء رن أرِ  - 

َ حهلل ٍرخف ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش ٫ن كزْزش رنض أرِ طـِثش ٷخٿض9 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ٌّٱ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًحٿنخّ رْن ّيّو ًىٌ ًٍحءىڂ ًىٌ ٬َّٔ كظَ 

 أٍٍ ٍٻزظْو ڃن ٗيس حٿ٬ِٔ ّيًٍ رو اُحٍه ًىٌ ّٸٌٽ9

 ح٬ٌٓح ٳبڅ حهلل ٻظذ ٫ڀْټڂ حٿ٬ِٔ.-

 كيّغ أځ ٻَُ حٿټ٬زْش حٿوؼ٬ڄْش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

نٌٍٜ ٫ن ٤٫خء ٫ن أځ ٻَُ حٿټ٬زْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ - 

 حٿوؼ٬ڄْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ٸْٸش ٳٸخٽ9

 ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ڃټخٳؤطخڅ ٫ًن حٿـخٍّش ٗخس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ٬ْٗذ ٫ن أځ ٻَُ حٿوِح٫ْش ٷخٿض9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٰٚځ ٳزخٽ ٫ڀْو ٳؤڃَ رو ٳن٠ق ًأطَ رـخٍّش ٳزخٿض ٫ڀْو أطَ حٿنزِ ٛڀَ -

 ٳؤڃَ رو ٳٰٔپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ كيػنِ ٤٫خء ٫ن كزْزش  - 

 رنض ڃَْٔس ٫ن أځ رنِ ٻَُ حٿټ٬زْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ٫ًن حٿـخٍّش ٗخس.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن  - 

ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن كزْزش رنض ڃَْٔس رن أرِ هؼْڂ ٫ن أځ رنِ ٻَُ حٿټ٬زْش 

 أنيخ

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ٸْٸش ٳٸخٽ9 ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ڃټخٳؤطخڅ ٫ًن -

َِ حٿـخٍّش ٗخس ٷڀض ٿ٤٬خ ء ڃخ حٿڄټخٳؤطخڅ ٷخٽ حٿڄؼٚڅ ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ًحٿ٠ؤڅ أكذ اٿ

َِ ڃن انخػيخ ٷخٽ ًنلذ أڅ ّـ٬ڀو ٌٓحىىخ ڃنو.  ڃن حٿڄ٬ِ ًًٻَحنيخ أكذ اٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي حهلل  - 

ػخرض رن ٓزخ٩ أهزَه أڅ أځ ٻَُ أهزَطو أنيخ رن أرِ ِّّي ٫ن ٓزخ٩ رن ػخرض أڅ ڃلڄي رن 

 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ٸْٸش ٳٸخٽ9

 ٬ّٶ ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ٫ًن حٕنؼَ ًحكيس ًٙ ٠َّٻڂ أًٻَحنخ ٻن أً انخػخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي  - 

ِّّي أڅ ٓزخ٩ رن ػخرض رن ٫ڄًَ ٫ن ڃلڄي رن ػخرض رن ٓزخ٩ أهزَه أڅ أځ حهلل حرن أرِ 
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 ٻَُ أهزَطو أنيخ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ٸْٸش ٳٌٻَه.

 كيّغ ٓڀڄَ رنض ٷْْ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن  - 

ن أڃو ٓڀڄَ رنض ٷْْ ٷخٿض رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫

ٳِ نٌٔس ڃن حٕنٜخٍ ٷخٿض ٻخڅ ٳْڄخ أهٌ ٫ڀْنخ أڅ ٙ طٰ٘ن أًُحؿټن ٷخٿض ٳڀڄخ حنَٜٳنخ 

ٷڀنخ ًحهلل ٿٌ ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٯٖ أًُحؿنخ ٷخٿض ٳَؿ٬نخ ٳٔؤٿنخه 

 ٳٸخٽ9

 َْه.أڅ طلخرْن أً طيخىّن رڄخٿو ٯ-

 كيّغ ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ حٿلَ رن حٿْٜخف  - 

 ٫ن ىنْيس رن هخٿي ٫ن حڃَأطو ٫ن ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

٫خٌٍٗحء ًػٚػش أّخځ ڃن  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ طٔ٪ ًُ حٿلـش ٌّځ-

 ٻپ ٗيَ أًٽ حػنْن ڃن حٿ٘يَ ًهڄْْٔن.

 كيّغ أځ كَحځ رنض ڃڀلخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي  - 

ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن ّلَْ ٫ن كزخڅ ٷخٽ كيػنِ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ كَحځ رنض ڃڀلخڅ 

هخٿظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخځ أً ٷخٽ ٳِ رْظيخ ٳخٓظْٸ٦ ًىٌ ٠ّلٺ ًىِ 

 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٠ّلټٺ ٳٸخٽ9

َِ نخّ ڃن أڃظِ َّٻزٌڅ ٧يَ ىٌح حٿزلَ حٕه٠َ ٻخٿڄڀٌٹ ٫ڀَ حَٕٓس ٷخٿض - ٫َٝ ٫ڀ

ىٌ ٠ّلٺ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل أڅ ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٷخٽ9 انٺ ڃنيڂ ػڂ نخځ ٳخٓظْٸ٦ ً

َِ نخّ ڃن أڃظِ َّٻزٌڅ ىٌح حٿزلَ  ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٟلټٺ ٷخٽ9 ٫َٝ ٫ڀ

حٕه٠َ ٻخٿڄڀٌٹ ٫ڀَ حَٕٓس ٷخٿض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل أڅ ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٷخٽ9 أنض 

ڃن حًٕٿْن ٷخٽ ٳظًِؿيخ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٳؤهَؿيخ ڃ٬و ٳڀڄخ ؿخُ حٿزلَ ريخ ٍٻزض ىحرش 

 .ٳ٫َٜظيخ ٳٸظڀظيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ّلَْ رن  - 

٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ كيػظنِ أځ كَحځ رنض ڃڀلخڅ أڅ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ رْظيخ ٌّڃخ ٳخٓظْٸ٦ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًىٌ ٠ّلٺ

 نخه.ٳٌٻَ ڃ٬-

 ًڃن كيّغ أځ ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن أرِ ڃَس  - 

ڃٌٿَ ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن أځ ىخنت أنيخ ًىزض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ 
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 ٟلَ ٳٸخٽ9حٿٴظق ٷخٿض ٳٌؿيطو ّٰظٔپ ًٳخ٣ڄش طٔظَه رؼٌد ٳٔڀڄض ًًٿٺ 

ڃن ىٌح ٷڀض أنخ أځ ىخنت ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ُڂ حرن أڃِ أنو ٷخطپ ٍؿٚ أؿَطو ٳٚڅ حرن -

ىزَْس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٷي أؿَنخ ڃن أؿَص ّخ أځ ىخنت ٳڀڄخ ٳَ٭ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯٔڀو ٷخځ ٳٜڀَ ػڄخڅ ٍٻ٬خص ڃڀظلٴخ ٳِ ػٌد.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ ڃَس ڃٌٿَ كيػنخ ٫زي ح - 

٫ٸْپ ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رؤ٫ڀَ ڃټش ٳڀڂ أؿيه 

ًًؿيص ٳخ٣ڄش ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو أػَ حٿٰزخٍ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ 

 أنو ٷخطڀيڄخ ٷخٽ9 حهلل انِ ٷي أؿَص كڄٌّن ٿِ ٫ًُڂ حرن أڃِ

ٷي أؿَنخ ڃن أؿَص ًًٟ٪ ٿو ٯٔپ ٳِ ؿٴنش ٳڀٸي ٍأّض أػَ حٿ٬ـْن ٳْيخ ٳظٌٟؤ أً ٷخٽ -

 حٯظٔپ أنخ أٗٺ ًٛڀَ حٿ٠لَ ٳِ ػٌد ڃ٘ظڄٚ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن أځ  - 

 و ًٓڀڂ9ىخنت ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 حطوًٌح حٿٰنڂ ٳبڅ ٳْيخ رَٻش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء حٿ٬زيُ ٫ن  - 

 أرِ ؿ٬يس رن ىزَْس ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9

 ٻنض أٓڄ٪ ٷَحءس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٫ڀَ ٫َِّ٘.-

أهزَنِ كخطڂ رن أرِ َْٰٛس ٫ن ٓڄخٹ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ - 

رن كَد ٫ن أرِ ٛخٿق ڃٌٿَ أځ ىخنت ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷٌٿو ط٬خٿ9َ

ًطؤطٌڅ ٳِ نخىّټڂ حٿڄنټَ ٷخٽ9 ٻخنٌح ّوٌٳٌڅ أىپ حٿ٤َّٶ ًّٔوًَڅ ڃنيڂ ٳٌٿٺ حٿڄنټَ -

 حٿٌُ ٻخنٌح ّؤطٌڅ.

كيػنخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٫ن ىخًٍڅ حرن رنض أځ ىخنت ًحرن أځ ىخنت ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض ىهپ ٫ڀ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظٔٸَ ٳٔٸِ ٳَ٘د ػڂ نخًٿنِ ٳ٠ڀو ٳَ٘رض ٳٸڀض9

ْجخ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ انِ ٻنض ٛخثڄش ٳټَىض أڅ أٍى ٓئٍٹ ٳٸخٽ9 أٻنض طٸ٠ْن ٗ-

 ٙ ٳٸخٽ9 ٳٚ رخّ ٫ڀْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٌّنْ حٿٸَُْ٘ كخطڂ  - 

رن أرِ ٛٴٌحڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أځ ىخنت أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٳَ٘رظو  ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٌّځ حٿٴظق ٳؤطظو رَ٘حد ٳَ٘د ڃنو ػڂ ٳ٠ڀض ڃن ٳ٠ڀو ٳنخًٿيخ

ػڂ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي ٳ٬ڀض ْٗجخ ڃخ أىٍُ ٌّحٳٸٺ أځ ٙ ٷخٽ9 ًڃخ ًحٹ ّخ أځ ىخنت ٷخٿض 

ٻنض ٛخثڄش ٳټَىض أڅ أٍى ٳ٠ڀٺ ٳَ٘رظو ٷخٽ ط٫ٌ٤خ أً ٳ٠َّش ٷخٿض ٷڀض رپ ط٫ٌ٤خ 

 ٷخٽ9
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 ٳبڅ حٿٜخثڂ حٿڄظ٩ٌ٤ رخٿوْخٍ اڅ ٗخء ٛخځ ًاڅ ٗخء أٳ٤َ.-

خ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

رن هؼْڂ ٷخٽ كيػنِ ٌّٓٲ رن ڃخىٺ أنو ىهپ ٫ڀَ أځ ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ ٳٔؤٿيخ ٫ن 

 ڃيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٳٔؤٿيخ

ىپ ٛڀَ ٫نيٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ىهپ ٳِ حٿ٠لَ ٳٔټزض ٿو ٳِ -

انِ ٍٍٕ ٳْيخ ًَٟ حٿ٬ـْن ٷخٽ ٌّٓٲ ڃخ أىٍُ أُ ًٿٺ أهزَطنِ أطٌٟؤ  ٛلٴش ٿنخ ڃخء

أځ حٯظٔپ ػڂ ٍٻ٪ ٳِ ىٌح حٿڄٔـي ڃٔـي رْظيخ أٍر٪ ٍٻ٬خص ٷخٽ ٌّٓٲ ٳٸڄض ٳظٌٟؤص 

 ڃن ٷَرش ٿيخ ًٛڀْض ٳِ ًحٹ حٿڄٔـي أٍر٪ ٍٻ٬خص.

ٌٓى ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٕ - 

رن ٫زي حٿَكڄن رن نٌٳپ أنو ٓڄ٪ ىٍس رنض ڃ٬خً طليع ٫ن أځ ىخنت أنيخ ٓؤٿض ٌٍٓٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنظِحًٍ اًح ڃظنخ ر٠٬نخ ر٠٬خ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ

 طټٌڅ حٿنٔڂ ٣َْح ط٬ڀٶ رخٿ٘ـَ كظَ اًح ٻخنٌح ٌّځ حٿٸْخڃش ىهڀض ٻپ نٴْ ٳِ ؿٔيىخ.-

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ أڅ أرخ ڃَس كيػنخ ٫ - 

ڃٌٿَ أځ ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ أهزَه أنو ٓڄ٪ أځ ىخنت طٸٌٽ ًىزض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿٴظق ٳٌؿيطو ّٰظٔپ ًٳخ٣ڄش حرنظو طٔظَه رؼٌد ٷخٿض ٳٔڀڄض ٳٸخٽ9 ڃن 

 ٣خٿذ ٳٸخٽ9 ىٌه ٷخٽ ٳٸخٿض أځ ىخنت رنض أرِ

ڃَكزخ رؤځ ىخنت ٷخٿض ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ٯٔڀو ٷخځ ٳٜڀَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ڃڀظلٴخ ٳِ ػٌد ًحكي -

ػڂ حنَٜٱ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ُڂ حرن أڃِ أنو ٷخطپ ٍؿٚ أؿَطو ٳٚڅ رن ىزَْس ٳٸخٽ9 

 ٷي أؿَنخ ڃن أؿَص ّخ أځ ىخنت ٳٸخٿض أځ ىخنت ًًحٹ حٿ٠لَ.

 ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ڃـخىي ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټش ڃَس ًٿو أٍر٬ش ٯيحثَ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض حرن أرِ نـْق ٌّٻَ ٫ن ڃـخىي ٫ن أځ ىخنت ٷخٿض9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟٴخثَ أٍر٬خ.ٍأّض ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي  - 

حهلل رن حٿلَع ٷخٽ ٓؤٿظو ٫ن ٛٚس حٿ٠لَ ٳٸخٽ9 ٓؤٿض أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيخ ٳڀڂ أؿي أكيح ّوزَنِ

ٛٚىخ اٙ أځ ىخنت أهزَطنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳٜڀَ ػڄخنِ ٍٻ٬خص ٳڀڂ أٍه ٛڀَ ٷزڀيخ ًٙ ر٬يىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃٌَٓ رن ڃَْٔس  - 

 ٫ن أرِ ڃَس حنو ٓڄ٪ أځ ىخنت طٸٌٽ9
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 ٓڀڂ ٳِ ڃنِٿِ ػڄخڅ ٍٻ٬خص ٳِ ػٌد ًحكي ڃڀظلٴخ رو.ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ڃٔڀڂ رن أرِ  - 

ڃَّڂ ٫ن ٛخٿق ڃٌٿَ ًؿِس ٫ن أځ ىخنت رنض أرِ ٣خٿذ ٷخٿض9 ؿجض حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 خ أٷٌٿو ًأنخ ؿخٿٔش ٷخٽ٫9ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ حڃَأس ٷي ػٸڀض ٳ٬ڀڄنِ ْٗج

ٷٌٿِ حهلل أٻزَ ڃخثش ڃَس ٳبنو هَْ ٿٺ ڃن ڃخثش رينش ڃـڀڀش ڃظٸزڀش ًٷٌٿِ حٿلڄي هلل ڃخثش -

ڃَس ٳبنو هَْ ٿٺ ڃن ڃخثش ٳَّ ڃَٔؿش ڃڀـڄش كڄڀظْيخ ٳِ ٓزْپ حهلل ًٷٌٿِ ٓزلخڅ حهلل 

ٙ حهلل ڃخثش ڃخثش ڃَس ىٌ هَْ ٿٺ ڃن ڃخثش ٍٷزش ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ ط٬ظٸْنين ًٷٌٿِ ٙ اٿو ا

 ڃَس ٙ طٌٍ ًنزخ ًٙ ّٔزٸو حٿ٬ڄپ.

 ًڃن كيّغ أځ كزْزش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن أرِ حٿڄڀْق رن أٓخڃش ٷخٽ9  - 

أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن أرِ ٓٴْخڅ كيػظنِ ٫ڄظِ أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ أڅ ٌٍٓٽ 

 ًٓڀڂحهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٻخڅ اًح ٻخڅ ٫نيىخ ٳِ ٌّڃيخ أً ٿْڀظيخ ٳٔڄ٪ حٿڄئًڅ ٷخٽ ٻڄخ ّٸٌٽ حٿڄئًڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ  - 

٫ن ٫نزٔش رن أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ أهزَطنِ أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٌٽ٫9ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸ

 ڃن ٛڀَ ٳِ ٌّځ ػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ط٫ٌ٤خ ٯَْ ٳ٠َّش رنِ ٿو رْض ٳِ حٿـنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓخٿڂ رن ٌٗحٽ ّٸٌٽ9 ٫ن  - 

أځ كزْزش ٷخٿض9 ٻنخ نٰڀْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ؿڄ٪ اٿَ ڃنَ 

 ًٷخٽ ٓڄَس9

 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄِىٿٴش اٿَ ڃنَ.ٻنخ نٰڀْ ٫ڀَ ٫يي ٍ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن أرِ حٿـَحف ٫ن أځ كزْزش ًُؽ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ طٜلذ حٿڄٚثټش ٍٳٸش ٳْيخ ؿَّ.-

ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ كڄْي رن نخٳ٪ ٫ن ُّنذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

رنض أرِ ٓڀڄش أڅ أځ كزْزش ڃخص نْٔذ ٿيخ أً ٷَّذ ٳي٫ض رٜٴَس ٳڄٔلض رو ًٍح٫ْيخ 

 ًٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ع اٙ ٫ڀَ ًُؽ ٳبنيخ ٙ ّلپ ٙڃَأس طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ طلي ٫ڀَ ڃْض ٳٌٵ ػٚ-

 طلي ٫ڀْو أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٷخٽ كيػنِ حٿِىَُ ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٫ن أرِ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي ٫ن أځ كزْزش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-
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٫زْي حهلل ٷخٽ أهزَنِ نخٳ٪ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن  - 

 حٿـَحف ٫ن أځ كزْزش

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٜلذ حٿڄٚثټش ٍٳٸش ٳْيخ ؿَّ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن هٚى ٷخٽ ٓڄ٬ض ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيع  - 

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزِ ٛ

ٙ طٜلذ حٿڄٚثټش ٍٳٸش ٳْيخ ؿَّ ٷخٽ ٳٸڀض ٿو ط٬ٔض ّخ أرخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٿِ ٻْٲ ىٌ -

ٷڀض كيػنِ ٫زْي حهلل ٷخٽ كيػنِ نخٳ٪ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرِ حٿـَحف ٫ن أځ كزْزش ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٛيٷض.

ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن ٟڄَس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن - 

 كزْذ ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن أځ كزْزش ٷخٿض9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ؟؟ ٫ًڀْو ػٌد ًٳْو ٻخڅ ڃخ ٻخڅ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل  - 

٫زي حهلل حٿ٬ْ٘ؼِ ٫ن أرْو ٫ن ٫نزٔش رن أرِ ٓٴْخڅ  حٿ٬ْ٘ؼِ ًِّّي ٷخٙ أنزؤنخ ڃلڄي حرن

٫ن أهظو أځ كزْزش ٷخٽ ِّّي رنض أرِ ٓٴْخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ حٿڄٸَُ 

 ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 نخٍ.ڃن ٛڀَ أٍر٪ ٍٻ٬خص ٷزپ حٿ٨يَ ًأٍر٬خ ر٬يىخ كَځ حهلل ٫ڀْو حٿ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٬ًْٗذ رن كَد ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ  - 

ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٌّٓي رن ٷْْ ٫ن ڃ٬خًّش رن هيّؾ ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ أنو 

 ٓؤٽ أهظو أځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ

حٿٌحكي حٿٌُ ّـخڃ٬يخ ٳْو ٷخٿض ن٬ڂ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿؼٌد-

 اًح ٿڂ ّټن ٳْو أًٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ؿَّؾ ًًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ  - 

ًڃلڄي رن رټَ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء أنو أهزَه حرن ٌٗحٽ أنو ىهپ 

رټَ أنو ر٬غ ريخ حٿنزِ ٛڀَ  ٫ڀَ أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ ٳؤهزَطو أنيخ ر٬غ ًٷخٽ حرن

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ؿڄ٪ رڀْپ ًٷخٽ ّلَْ ٷيڃيخ ڃن ؿڄ٪ رڀْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 

٫ن أرِ ٓڀڄش أڅ أرخ ٓٴْخڅ رن حٿڄَْٰس حٿؼٸٴِ كيػو أنو ىهپ ٫ڀِ ٫ڀَ أځ كزْزش ًُؽ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫ض ٿو رٌّٔٶ ٳَ٘د ٳٸخٿض ٿو ّخ حرن أهِ أٙ طظٌٟؤ ٳٸخٽ9 حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 انِ ٿڂ أكيع ٷخٿض9  

 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ىٍحؽ ٫ن ٫ڄَ  - 

نض أرِ ٓٴْخڅ أڅ أنخٓخ ڃن أىپ حٿْڄن ٷيڃٌح ٫ڀَ رن حٿلټڂ أنو كيػو ٫ن أځ كزْزش ر
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫ڀڄيڂ حٿٜٚس ًحٿٔنن ًحٿٴَحثٞ ػڂ ٷخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

اڅ ٿنخ َٗحرخ نٜن٬و ڃن حٿٸڄق ًحٿ٬َْ٘ ٷخٽ ٳٸخٽ9 حٿٰزَْحء ٷخٿٌح9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٙ ط٬٤ڄٌه ػڂ 

ٿٰزَْحء ٷخٿٌح9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٙ ط٬٤ڄٌه ػڂ ٿڄخ ٿڄخ ٻخڅ ر٬ي ًٿٺ رٌْڃْن ًٻًَه ٿو أ٠ّخ ٳٸخٽ9 ح

 أٍحىًح أڅ ّن٤ڀٸٌح ٓؤٿٌه ٫نو ٳٸخٽ9 حٿٰزَْحء ٷخٿٌح9 ن٬ڂ ٷخٽ9 ٙ ط٬٤ڄٌه ٷخٿٌح9

 ٳبنيڂ ٙ ّي٫ٌنيخ ٷخٽ9 ڃن ٿڂ ّظَٻيخ ٳخَٟرٌح ٫نٸو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ  - 

رِ ٫ًڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن أځ كزْزش ٷخٽ أ

أنيخ ٻخنض طلض ٫زْي حهلل رن ؿلٖ ًٻخڅ أطَ حٿنـخِٗ ًٷخٽ ٫ڀِ رن آلٶ ًٻخڅ ٍكپ 

اٿَ حٿنـخِٗ ٳڄخص ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٍخهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طًِؽ أځ كزْزش ًانيخ رؤٍٝ 

أٍر٬ش آٙٱ ػڂ ؿيِىخ ڃن ٫نيه ًر٬غ ريخ اٿَ  حٿلز٘ش ًُؿيخ اّخه حٿنـخِٗ ًڃيَىخ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ َٗكزْپ حرن كٔنش ًؿيخُىخ ٻڀو ڃن ٫ني حٿنـخِٗ 

 ًٿڂ َّٓپ اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِ٘ء 

 ًٻخڅ ڃيٌٍ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬ڄخثش ىٍىڂ.-

خ حٿڀْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنِ نخٳ٪ ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

٫ن حٿـَحف ڃٌٿَ أځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓڄ٬و ّوزَ ٫زي حهلل رن 

 ٫ڄَ أڅ أځ كزْزش كيػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿ٬َْ حٿظِ ٳْيخ حٿـَّ ٙ طٜلزيخ حٿڄٚثټش.-

أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ رن أرِ كڄِس ٳٌٻَ ىٌح حٿليّغ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

ّظڀٌ أكخىّغ حرن أرِ كْٔن ًٷخٽ أنزؤنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ كزْزش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ٍأّض ڃخ طڀٸَ أڃظِ ر٬يُ ًٓٴٺ ر٠٬يڂ ىڃخء ر٬ٞ ًٓزٶ ًٿٺ ڃن حهلل ط٬خٿَ ٻڄخ ٓزٶ -

أڅ ٌّٿْنِ ٗٴخ٫ش ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْيڂ ٳٴ٬پ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷڀض ٕرِ ىينخ  ٳِ حٕڃڂ ٷزڀيڂ ٳٔؤٿظو

ٷٌځ ّليػٌڅ رو ٫ن أرِ حٿْڄخڅ ٫ن ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ٿْْ ڃن كيّغ حٿِىَُ انڄخ 

 ىٌ ڃن كيّغ حرن أرِ كْٔن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أځ  - 

 ٓٴْخڅ ٷخٿض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 كزْزش رنض أرِ

ڃن ٛڀَ ٳِ ٌّځ ػنظِ ٫َ٘س ٍٻ٬ش ٌٍٓ حٿٴ٠َّش رنَ حهلل ط٬خٿَ ٿو أً ٷخٽ رنِ ٿو رْض -

 ٳِ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ  - 

زَطو أڅ أځ كزْزش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش أه

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطيخ أنيخ ٷخٿض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل حنلټق 

 أهظِ حرنش أرِ ٓٴْخڅ ٳ٫ِڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيخ9
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أًطلزْن ًٿٺ ٷخٿض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٔض ٿٺ رڄوڀْش ًأكذ ڃن َٗٻنِ ٳِ هَْ أهظِ -

ٷخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 اڅ ًٿٺ ٙ ّلپ ٿِ ٳٸڀض ٳٌحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

انخ ٿنظليع أنٺ طَّي أڅ طنټق ىٍس رنض أرِ ٓڀڄش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 

حرنش أځ ٓڀڄش ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًأّڂ حهلل انيخ ٿٌ ٿڂ طټن ٍرْزظِ 

ُ ڃخ كڀض ٿِ انيخ حرنش أهِ ڃن حٿَٟخ٫ش ًأ٬ٍٟظنِ ًأرخ ٓڀڄش ػٌّزش ٳٚ ٳِ كـَ

َِ رنخطټن ًٙ أهٌحطټن.  ط٬َٟنن ٫ڀ

 كيّغ ُّنذ رنض ؿلٖ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ُّنذ رنض أرِ  - 

ځ كزْزش ٫ن ُّنذ ًُؽ حٿنزِ ٓڀڄش ٫ن كزْزش رنض أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ ٫ن أڃيخ أ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓٴْخڅ أٍر٪ نٌٔس ٷخٿض9 حٓظْٸ٦ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن 

 نٌځ ًىٌ ڃلڄَ ًؿيو ًىٌ ّٸٌٽ9

ٙ اٿو اٙ حهلل ًّپ ٿڀ٬َد ڃن َٗ ٷي حٷظَد ٳظق حٿٌْځ ڃن ٍىځ ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ڃؼپ ىٌه -

ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ن٬ڂ اًح ٻؼَ  ًكڀٶ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنيڀٺ ًٳْنخ حٿٜخٿلٌڅ

 حٿوزغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٬ّنِ حرن ٻْٔخڅ ٷخٽ حرن  - 

ٗيخد كيػنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش أهزَص ٫ن أځ كزْزش رنض أرِ 

ىهپ ٫ڀْيخ ٳ٫ِخ  ٓٴْخڅ ٫ن ُّنذ رنض ؿلٖ ٷخٿض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ّٸٌٽ9

ٙ اٿو اٙ حهلل ًّپ ٿڀ٬َد ڃن َٗ ٷي حٷظَد ٳظق حٿٌْځ ڃن ٍىځ ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ڃؼپ ىٌح -

ٷخٽ ًكڀٶ رؤٛز٬ْو حٗريخځ ًحٿظِ طڀْيخ ٷخٿض ُّنذ رنض ؿل9ٖ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنيڀٺ 

 ًٳْنخ حٿٜخٿلٌڅ ٷخٽ9 ن٬ڂ اًح ٻؼَ حٿوزغ.

٬ٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 

٣ڀلش رن ِّّي رن ٍٻخنش ٫ن ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن أرِ حٿـَحف ڃٌٿَ أځ كزْزش 

ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أځ كزْزش أنيخ كيػظو ٫ن ُّنذ رنض ؿلٖ ٷخٿض 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 َطيڂ رخٿٌٔحٹ ٫ني ٻپ ٛٚس ٻڄخ ّظٌٟئًڅ.ٿٌٙ أڅ أٗٶ ٫ڀَ أڃظِ ٕڃ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًٻَ حرن ٗيخد  - 

٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ُّنذ رنض أرِ ٓڀڄش ٫ن أځ كزْزش رنض أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ُّنذ 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫خٷي ربٛز ٬ْو حٿٔزخرش رنض ؿلٖ ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

رخٗريخځ ًىٌ ّٸٌٽ9 ًّپ ٿڀ٬َد ڃن َٗ ٷي حٷظَد ٳظق حٿٌْځ ڃن ٍىځ ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ڃؼپ 

 ڃٌٟ٪ حٿيٍىڂ ٷخٿض9 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل

 أنيڀٺ ًٳْنخ حٿٜخٿلٌڅ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ن٬ڂ اًح ٻؼَ حٿوزغ.-
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 كيّغ ٌٓىس رنض ُڃ٬ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

خ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حٿٜڄي حٿ٬ڄِ أرٌ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن ڃٌٿَ ٙرن حٿِرَْ ّٸخٽ ٿو ٌّٓٲ رن حٿِرَْ رن ٌّٓٲ ٫ن 

حرن حٿِرَْ ٫ن ٌٓىس رنض ُڃ٬ش ٷخٿض9 ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٸخٽ9 اڅ أرِ ْٗن ٻزَْ ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّلؾ ٷخٽ9

ڀَ أرْٺ ىّن ٳٸ٠ْظو ٫نو ٷزپ ڃنٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أٍأّظٺ ٿٌ ٻخڅ ٫-

 ٳخهلل أٍكڂ كؾ ٫ن أرْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن  - 

 ٌٓىس ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 ٗنخ.ڃخطض ٗخس ٿنخ ٳيرٰنخ ڃٔټيخ ٳڄخُٿنخ ننظزٌ رو كظَ ٛخٍ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي  - 

٫ن ڃٌٿَ ٓٽ حٿِرَْ ٷخٽ أڅ رنض ُڃ٬ش ٷخٿض9 أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض 

اڅ أرِ ُڃ٬ش ڃخص ًطَٹ أځ ًٿي ٿو ًانخ ٻنخ ن٨نيخ رَؿپ ًانيخ ًٿيص ٳوَؽ ًٿيىخ ّ٘زو 

 خىخ رو ٷخٽ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿيخ9حٿَؿپ حٿٌُ ٧نن

 أڃخ أنض ٳخكظـزِ ڃنو ٳڀْْ رؤهْٺ ًٿو حٿڄَْحع.-

 كيّغ ؿٌَّّش رنض حٿلَع ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن حٿٔزخٵ ٫ن  - 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً ٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ9 ىپ ؿٌَّّش رنض حٿلَع ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

 ڃن ٬٣خځ ٷڀض ٙ اٙ ٨٫ڄخ أ٤٫ْظو ڃٌٙس ٿنخ ڃن حٿٜيٷش ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٳٸَرْو ٳٸي رڀٰض ڃلڀيخ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن  - 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل  ڃٌٿَ ٣ڀلش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٻَّزخ ّليع ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ؿٌَّّش ٷخٿض

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ ٫ڀَ ؿٌَّّش رټَح ًىِ ٳِ حٿڄٔـي طي٫ٌ ػڂ ڃَ ٫ڀْيخ ٷَّزخ ڃن 

 نٜٲ حٿنيخٍ ٳٸخٽ9

ڃخُٿض ٫ڀَ كخٿٺ ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أٙ أ٫ڀڄٺ ٻڀڄخص ط٬يٿين رين ًٿٌ -

 ٍٟخ نٴٔو ًُڅ رين ًُڅ ٓزلخڅ حهلل ٫يى هڀٸو ٓزلخڅ حهلل ٫يى هڀٸو ػٚػخ ٓزلخڅ حهلل

ٓزلخڅ حهلل ٍٟخ نٴٔو ٓزلخڅ حهلل ٍٟخ نٴٔو ٓزلخڅ حهلل ُنش ٫َٗو ٓزلخڅ حهلل ُنش 

٫َٗو ٓزلخڅ حهلل ُنش ٫َٗو ٓزلخڅ حهلل ڃيحى ٻڀڄخطو ٓزلخڅ حهلل ڃيحى ٻڀڄخطو ٓزلخڅ حهلل 

 ڃيحى ٻڀڄخطو ًٻخڅ حٓڄيخ رَس ٳٔڄخىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿٌَّّش.

كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ أٌّد  كيػنخ ٫زي حهلل - 

٫ن ؿٌَّّش رنض حٿلَع ٷخٿض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳِ ٌّځ ؿڄ٬ش 

 ًىِ ٛخثڄش ٳٸخٽ ٿيخ9
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أٛڄض أڃْ ٷخٿض ٙ ٷخٽ9 أٳظَّيّن أڅ طٌٜڃِ ٯيح ٷخٿض ٙ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 -

 ٳخٳ٤َُ اًح.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ٬ّنِ حرن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ؿخرَ ٫ن هخٿظو كيػن - 

 أځ ٫ؼڄخڅ ٫ن حٿ٤ٴْپ حرن أهِ ؿٌَّّش ٫ن ؿٌَّّش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٿزْ ػٌد كََّ ٳِ حٿينْخ أٿزٔو حهلل ط٬خٿَ ػٌد ڃٌٿش أً ػٌرخ ڃن نخٍ.-

ٗڂ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي كيػنِ حرن ٗيخد ٷخٽ أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخ - 

٫زْي رن حٿٔزخٵ ٫ِّڂ أڅ ؿٌَّّش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ9

ىپ ڃن ٬٣خځ ٷخٿض9 ٙ ًحهلل ڃخ ٫نينخ ٬٣خځ اٙ ٨٫ڄخ ڃن ٗخس أ٤٫ْظيخ ڃٌٙطِ ڃن -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٷَّزو ٳٸي رڀٰض ڃلڀيخ.حٿٜيٷش ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس كيػنِ أرٌ أٌّد حٿ٬ظټِ  - 

٫ن ؿٌَّّش رنض حٿلَع ٷخٿض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٌّځ ؿڄ٬ش ًىِ 

 ٛخثڄش ٳٸخٽ ٿيخ9

 ٙ ٷخٽ9 ٳخٳ٤َُ. أٛڄض أڃْ ٷخٿض ٙ ٷخٽ9 طَّيّن أڅ طٌٜڃِ ٯيح ٷخٿض-

 كيّغ أځ ٓڀْڂ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ9  - 

ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ ٓڀْڂ أنيخ ٷخٿض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنْ هخىڃٺ 

 حى٩ حهلل ٿو ٷخٽ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٿو ًًٿيه ًرخٍٹ ٿو ٳْڄخ أ٤٫ْظو ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٳٸخٽ أنْ أهزَنِ حٿڀيڂ أٻؼَ ڃخ-

 ر٬ٞ ًٿيُ أنو ٷي ىٳن ڃن ًٿيُ ًًٿي ًٿيُ أٻؼَ ڃن ڃخثش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن  - 

طلْٞ ر٬ي ڃخ ط٤ٌٱ  ٷظخىس ٫ن ٫ټَڃش أنو ٻخڅ رْن حرن ٫زخّ ًُّي رن ػخرض ٳِ حٿڄَأس

رخٿزْض ٌّځ حٿنلَ ڃٸخًٿش ٳِ ًٿٺ ٳٸخٽ ُّي ٙ طنٴَ كظَ ّټٌڅ آهَ ٫ييىخ رخٿزْض ًٷخٽ 

حرن ٫زخّ اًح ٣خٳض ٌّځ حٿنلَ ًكڀض ٿًِؿيخ نٴَص اڅ ٗخءص ًٙ طنظ٨َ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ 

 ّخ حرن ٫زخّ انٺ اًح هخٿٴض ُّيح ٿڂ نظخر٬ٺ ٳٸخٽ حرن ٫زخّ ٓڀٌح أځ ٓڀْڂ ٳٔؤٿٌىخ ٫ن ًٿٺ

ٳخهزَص أڅ ٛٴْش رنض كِْ رن أه٤ذ أٛخريخ ًٿٺ ٳٸخٿض ٫خث٘ش حٿوْزش ٿٺ كزٔظْنخ 

 ٳٌٻَ ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٳؤڃَىخ أڅ طنٴَ ًأهزَص أځ ٓڀْڂ أنيخ ٿٸْض ًٿٺ ٳؤڃَىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 أڅ طنٴَ.

ف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن حرن ؿَّؾ ًًٍ - 

أهزَنِ ٫زي حٿټَّڂ أڅ حٿزَحء رن ُّي حرن رنض أنْ رن ڃخٿٺ أهزَه أڅ أنْ رن ڃخٿٺ 

 ّليع ٫ن أځ أنْ حرن ڃخٿٺ ٷخٿض9
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ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْنخ ًٷَرش ڃ٬ڀٸش ٳْيخ ڃخء ٳَ٘د حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ٸَرش ٳٸ٬٤ظو.ًٓڀڂ ٷخثڄخ ڃن ٳِ حٿٸَرش ٳٸخڃض أځ ٓڀْڂ اٿَ ٳِ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ًڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٫ن ٫ڄًَ  - 

حٕنٜخٍُ ٫ن أځ ٓڀْڂ رنض ڃڀلخڅ ًىِ أځ أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ڃلڄي أهزَطو ٷخٿض ٷخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڄخ حهلل حٿـنش رٴ٠پ ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّڄٌص ٿيڄخ ػٚػش أًٙى ٿڂ ّزڀٌٰح حٿلنغ اٙ أىهڀي-

 ٍكڄظو ٷخٿيخ ػٚػخ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحػنخڅ ٷخٽ ًحػنخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٫زي حٿټَّڂ حٿـٍُِ ٫ن  - 

 حٿزَحء حرن رنض أنْ ٫ن أنْ ٫ن أڃو ٷخٿض9

خ ٷخثڄخ ٳٸ٬٤ض ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ حٿزْض ٷَرش ڃ٬ڀٸش ٳَ٘د ڃني-

 ٳخىخ ًانو ٿ٬نيُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ًٷخٽ ٫ټَڃش رن هخٿي ٫ن  - 

ُّي ًحرن ٫زخّ ٷخٽ حرن ٫زخّ ٿِّي ٳخٓؤٽ نٔخءٹ أځ ٓڀْڂ ًٌٛحكزيخ ىپ أڃَىن ٌٍٓٽ 

حهلل ٫ڀْو  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿين ُّي ٳٸڀن ن٬ڂ ٷي أڃَنخ رٌٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ټَڃش ٷخٽ أڅ  - 

ُّي رن ػخرض ًحرن ٫زخّ حهظڀٴخ ٳِ حٿڄَأس طلْٞ ر٬ي حٿِّخٍس ٳِ ٌّځ حٿنلَ ر٬ي ڃخ 

٣خٳض رخٿزْض ٳٸخٽ ُّي ّټٌڅ آهَ ٫ييىخ حٿ٤ٌحٱ رخٿزْض ًٷخٽ حرن ٫زخّ طنٴَ اڅ ٗخءص 

ٕنٜخٍ ٙ نظخر٬ٺ ّخ حرن ٫زخّ ًأنض طوخٿٲ ُّيح ًٷخٽ ًأٓؤٿٌح ٛخكزظټڂ أځ ٓڀْڂ ٳٸخٽ ح

ٳٸخٿض ك٠ض ر٬ي ڃخ ٣ٴض رخٿزْض ٌّځ حٿنلَ ٳؤڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 

أنٴَ ًكخٟض ٛٴْش ٳٸخٿض ٿيخ ٫خث٘ش حٿوْزش ٿٺ انٺ ٿلخرٔظنخ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 نٴَ.ڃًَىخ ٳڀظ-

 كيّغ ىٍس رنض أرِ ٿيذ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

٫ڄَْس ٫ن ىٍس رنض أرِ ٿيذ ٷخٿض ٻنض ٫ني ٫خث٘ش ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٸخٽ9

َِ أً حثظٌنِ رٌٌٟء ٷخٿض ٳخرظيٍص أنخ ٫ًخث٘ش حٿټٌُ ٳؤهٌطو أن- خ ٳظٌٟؤ ٳَٳ٪ رَٜه اٿ

َِ ًٷخٽ أنض ڃنِ ًأنخ ڃنٺ ٷخٿض ٳؤطَ رَؿپ ٳٸخٽ ڃخ أنخ ٳ٬ڀظو انڄخ ٷْپ ٿِ ٷخٿض  ٣َٳو اٿ

ًٻخڅ ٓؤٿو ٫ڀَ حٿڄنزَ ڃن هَْ حٿنخّ ٳٸخٽ أٳٸييڂ ٳِ ىّن حهلل ًأًٛڀيڂ ٿَكڄو ًٻَ ٳْو 

 َّٗٺ ْٗجْن 

 آهَّن ٿڂ أكٴ٨يڄخ.
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ڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أك - 

حهلل رن ٫ڄَْس ٫ن ًُؽ ىٍس رنض أرِ ٿيذ ٫ن ىٍس رنض أرِ ٿيذ ٷخٿض ٷخځ ٍؿپ اٿَ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ هَْ ٳٸخٽ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 نيخىڂ ٫ن حٿڄنټَ ًأًٛڀيڂ ٿڀَكڂ.هَْ حٿنخّ حٷَإىڂ ًحطٸخىڂ ًآڃَىڂ رخٿڄ٬ًَٱ ًأ-

 كيّغ ٓز٬ْش حٕٓڀڄْش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

٫زي حهلل ٷخٽ أٍٓپ ڃًَحڅ ٫زي حهلل رن ٫ظزش اٿَ ٓز٬ْش رنض حٿلَع ّٔؤٿيخ ٫ڄخ أٳظخىخ رو 

ٓڀڂ ٳؤهزَطو أنيخ ٻخنض طلض ٬ٓي رن هٌٿش ٳظٌٳِ ٫نيخ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

كـش حٿٌىح٩ ًٻخڅ ريٍّخ ٳ٬ٌٟض كڄڀيخ ٷزپ أڅ ّنٸ٠ِ أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ ڃن ًٳخطو 

ٳڀٸْيخ أرٌ حٿٔنخرپ ٬ّنِ حرن ر٬ټٺ كْن ط٬ڀض ڃن نٴخٓيخ ًٷي حٻظلڀض ٳٸخٽ ٿيخ أٍر٬ِ ٫ڀَ 

٫ًَ٘ ڃن ًٳخس ًُؿٺ ٷخٿض  نٴٔٺ أً نلٌ ىٌح ٿ٬ڀٺ طَّيّن حٿنټخف انيخ أٍر٬ش أٗيَ

ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ٿو ڃخ ٷخٽ أرٌ حٿٔنخرپ رن ر٬ټٺ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٷي كڀڀض كْن ٬ًٟض كڄڀٺ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ  - 

٫ظزش ٷخٽ أڅ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٻظذ اٿَ ٫زي حهلل  ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن

رن حٍٕٷڂ ّؤڃَه أڅ ّيهپ ٫ڀَ ٓز٬ْش رنض حٿلَع ّٔؤٿيخ ٫ڄخ حٳظخىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٫ِڄض أنيخ ٻخنض طلض ٬ٓي رن هٌٿش

 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-

٫ن حرن آلٶ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ - 

كيػنِ حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرْو ٷخٽ ٻظزض اٿَ ٫زي حهلل رن 

 حٍٕٷڂ آڃَه أڅ ّيهپ ٫ڀَ ٓز٬ْش حٕٓڀڄْش ٳْٔؤٿيخ ٫ن ٗؤنيخ ٷخٽ ٳيهپ ٫ڀْيخ

 ٳٌٻَ حٿليّغ.-

ي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄ - 

ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٓز٬ْش رنض أرِ 

رَُس حٕٓڀڄْش ٳٔؤٿظيخ ٫ن أڃَىخ ٳٸخٿض9 ٻنض ٫ني ٬ٓي رن هٌٿش ٳظٌٳِ ٫نِ ٳڀڂ أڃټغ 

اٙ ٗيَّن كظَ ٬ًٟض ٷخٿض ٳو٤زنِ أرٌ حٿٔنخرپ رن ر٬ټٺ أهٌ رنِ ٫زي حٿيحٍ ٳظيْؤص 

َِ كڄٌُ ًٷي حهظ٠زض ًطيْؤص ٳٸخٽ ڃخًح طَّيّن ّخ ٓز٬ْش ٷخٽ  ٿڀنټخف ٷخٿض ٳيهپ ٫ڀ

ٳٸڀض9 أٍّي أڅ أطًِؽ ٷخٽ9 ًحهلل ڃخٿٺ ڃن ًُؽ كظَ ط٬ظيّن أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح ٷخٿض9 

 ٳـجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ9ِ

 ٷي كڀڀض ٳظًِؿِ.-
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 خكيّغ أنْٔش رنض هزْذ ٍِٟ حهلل ٫ني

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هزْذ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄظِ طٸٌٽ  - 

ًٻخنض كـض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ9

اڅ حرن ڃټظٌځ ّنخىُ رڀْپ ٳټڀٌح ًحَٗرٌح كظَ ّنخىُ رٚٽ أً أڅ رٚٙ ّنخىُ رڀْپ ٳټڀٌح -

ّنخىُ حرن ڃټظٌځ ًٻخڅ ٬ّٜي ىٌح ًّنِٽ ىٌح ٳنظ٬ڀٶ رو ٳنٸٌٽ ٻڄخ أنض ًحَٗرٌح كظَ 

 كظَ نظٔلَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٬ّنِ حرن ُحًحڅ ٫ن هزْذ رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ڄظو أنْٔش رنض هزْذ ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

َرٌح ًاًح أًڅ رٚٽ ٳٚ طؤٻڀٌح ًٙ طَ٘رٌح ٷخٿض ًاڅ اًح أًڅ حرن أځ ڃټظٌځ ٳټڀٌح ًحٗ-

 ٻخنض حٿڄَأس ٿْزٸَ ٫ڀْيخ ڃن ٓلٌٍىخ ٳنٸٌٽ ٿزٚٽ9 أڃيپ كظَ أٳَ٭ ڃن ٓلٌٍُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هزْذ رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٫ن ٫ڄظو ٷخٿض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ټظٌځ أً رٚٙ ّنخىُ رڀْپ ٳټڀٌح ًحَٗرٌح كظَ ّنخىُ رٚٽ أً حرن أځ ڃټظٌځ ٳڄخ اڅ حرن ڃ-

 ٻخڅ اٙ أڅ ّئًڅ أكيىڄخ ٬ًّٜي حٓهَ ٳنؤهٌ رْيه ًنٸٌٽ9 ٻڄخ أنض كظَ نظٔلَ.

 كيّغ أځ أٌّد ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

أرٌه  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ِّّي أهزَه - 

ٷخٽ نِٿض ٫ڀَ أځ أٌّد حٿٌُ نِٽ ٫ڀْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٿض ٫ڀْيخ 

ٳليػظنِ ريٌح ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيڂ طټڀٴٌح ٬٣خڃخ ٳْو ر٬ٞ ىٌه حٿزٸٌٽ 

 ٳٸَرٌه ٳټَىو ًٷخٽ ٕٛلخرو9

 ٻڀٌح انِ ٿٔض ٻؤكي ڃنټڂ انِ أهخٱ أڅ أًًُ ٛخكزِ ٬ّنِ حٿڄڀٺ.-

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن أرْو ٫ن أځ أٌّد ٷخٿض أڅ كيػ - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 نِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ أّيخ ٷَأص أؿِأٹ.-

 كيّغ كزْزش رنض ٓيپ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

َ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن ّلْ - 

٬ْٓي ٫ن ٫ڄَس رنض ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي رن ٍُحٍس حٕنٜخٍّش أنيخ أهزَطيخ ٫ن كزْزش 

رنض ٓيپ حٕنٜخٍّش ٷخٿض أنيخ ٻخنض طلض ػخرض رن ٷْْ رن ٗڄخّ ًأڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ حٿٜزق ٳٌؿي كزْزش رنض ٓيپ ٫ڀَ رخرو رخٿٰڀْ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ٿض9 أنخ كزْزش رنض ٓيپ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃخ ٿٺ ٷخٿض9 ٙ ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃن ىٌه ٷخ

 أنخ ًٙ ػخرض رن ٷْْ ٿًِؿيخ ٳڀڄخ ؿخء ػخرض ٷخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ىٌه كزْزش رنض ٓيپ ٷي ًٻَص ڃخ ٗخء حهلل أڅ طٌٻَ ٷخٿض كزْزش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻپ ڃخ -
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ؼخرض9 هٌ ڃنيخ ٳؤهٌ ڃنيخ ًؿڀٔض ٳِ أ٤٫خنِ ٫نيُ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ

 أىڀيخ.

 كيّغ أځ كزْزش رنض ؿلٖ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش حٿلَحنِ ٫ن حرن آلٶ ٫ن حٿِىَُ  - 

٫ن ٫ًَس ٫ن أځ كزْزش رنض ؿلٖ أنيخ حٓظل٠ْض ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ

ًاڅ ٻخنض ٿظوَؽ ڃن حٿڄَٻن ًٷي ٫ڀض كڄَس حٿيځ ٫ڀَ ٳؤڃَىخ رخٿٰٔپ ٫ني ٻپ ٛٚس -

 حٿڄخء ٳظٜڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڄَس ٫ن  - 

أځ كزْزش رنض ؿلٖ ٷخٿض حٓظل٠ض ٓز٪ ٓنْن ٳخٗظټْض ًٿٺ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

طڀٺ رخٿل٠ْش ًٿټن ٫َٵ ٳخٯظٔڀِ ٳټخنض طٰظٔپ ٫ني ٻپ ٛٚس ٳټخنض طٰظٔپ ٳِ  ٿْٔض-

 حٿڄَٻن ٳنٍَ ٛٴَس حٿيځ ٳِ حٿڄَٻن.

 كيّغ ؿٌحڃش رنض ًىذ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد ٷخٽ  - 

ؿٌحڃش رنض ًىذ أهض ٫ټخٗش ٷخٿض9  كيػنِ أرٌ حٌٕٓى ٫ن ٫ًَس ٫ن ٫خث٘ش ٫ن

 ك٠َص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نخّ ًىٌ ّٸٌٽ9

ٿٸي ىڄڄض أڅ أنيَ ٫ن حٿْٰڀش ٳن٨َص ٳِ حٿًَځ ًٳخٍّ ٳبًح ىڂ ّْٰڀٌڅ أًٙىىڂ ًٙ -

٠َّ أًٙىىڂ ًٿٺ ْٗجخ ػڂ ٓؤٿٌه ٫ن حٿ٬ِٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿو9 ًحٹ 

 ٿڄٌإىس ٓجڀض.حٿٌأى حٿوٴِ ًىٌ ح

 كيّغ ٻزْ٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ِّّي رن ِّّي رن ؿخرَ حٕنٜخٍُ  - 

 ٫ن ؿيس ٿو ٷخٿض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ىهپ ٫ڀْيخ ٫ًنيىخ ٷَرش ٳَ٘د ڃن ٳْيخ ًىٌ ٷخثڂ ًٷَة ٫ڀْو ىٌح حٿليّغ ٬ّنِ ٓٴْخڅ -

 ي حٿَكڄن رن أرِ ٫ڄَس ٫ن ؿيطِ ًىِ ٻزْ٘ش.ٓڄ٬ض ِّّي ٫ن ٫ز

 كيّغ كٌحء ؿيس ٫ڄًَ رن ڃ٬خً ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف أنزؤنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٫ڄًَ  - 

 رن ڃ٬خً حٕٗيڀِ ٫ن ؿيطو أنيخ ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 څ اكيحٻن ٿـخٍطيخ ًٿٌ ٻَح٩ ٗخس ڃلَٵ.ّخ نٔخء حٿڄئڃنخص ٙ طلٸَ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن حرن رـْي  - 

 حٕنٜخٍُ ٫ن ؿيطو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٍىًح حٿٔخثپ ًٿٌ ر٨ڀٲ ڃلَٵ.-
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لڄي ٫ن ُّي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ُىَْ رن ڃ - 

٫ڄًَ رن ڃ٬خً حٕنٜخٍُ ٷخٽ أڅ ٓخثٚ ًٷٲ ٫ڀَ رخريڂ ٳٸخٿض ٿو ؿيطو كٌحء أ٬٣ڄٌه 

طڄَح ٷخٿٌح ٿْْ ٫نينخ ٷخٿض ٳخٓٸٌه ٌّٓٸخ ٷخٿٌح حٿ٬ـذ ٿٺ نٔظ٤ْ٪ أڅ ن٬٤ڄو ڃخ ٿْْ 

 ٫نينخ ٷخٿض انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٙ طَىًح حٿٔخثپ ًٿٌ ر٨ڀٲ ڃلَٵ.-

 غ حڃَأس ڃن رنِ حٕٗيپ ٍِٟ حهلل ٫نيخ كيّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃ٬خًّش كيػنخ ٫زي حهلل  - 

رن ٫َْٔ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ًٻخڅ ٍؿپ ٛيٵ ٫ڀَ حڃَأس ڃن رنِ ٫زي حٕٗيپ 

 اًح ڃ٤َنخ ٷخٽ9 ٷخٿض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿنخ ٣َّٸخ اٿَ حٿڄٔـي ڃنظنش ٳټْٲ نٜن٪

 أٿْْ ر٬يىخ ٣َّٶ ىِ أ٣ْذ ڃنيخ ٷخٿض ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٳيٌه ريٌه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ  - 

٫ن ڃٌَٓ رن ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن حڃَأس ڃن رنِ ٫زي حٕٗيپ أنيخ ٷخٿض ٷڀض ٿٌَٓٽ حهلل 

 نِ أڃَ ٳِ ٣َّٶ ٿْْ ر٤ْذ ٳٸخٽ9ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ا

 أٿْْ ڃخ ر٬يه أ٣ْذ ڃنو ٷخٿض رڀَ ٷخٽ اڅ ىٌه طٌىذ رٌٿٺ.-

 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء  - 

ظْٸ٦ ًىٌ رن ّٔخٍ أڅ حڃَأس كيػظو ٷخٿض9 نخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ حٓ

 ٠ّلٺ ٳٸڀض ط٠لٺ ڃنِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9

ٙ ًٿټن ڃن ٷٌځ ڃن أڃظِ ّوَؿٌڅ ٯِحس ٳِ حٿزلَ ڃؼڀيڂ ڃؼپ حٿڄڀٌٹ ٫ڀَ حَٕٓس ٷخٿض -

ػڂ نخځ ػڂ حٓظْٸ٦ أ٠ّخ ٠ّلٺ ٳٸڀض9 ط٠لٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃنِ ٷخٽ9 ٙ ًٿټن ڃن ٷٌځ ڃن 

ٿيڂ ٷخٿض9 حى٩ حهلل أڅ  أڃظِ ّوَؿٌڅ ٯِحس ٳِ حٿزلَ ٳَْؿ٬ٌڅ ٷڀْڀش ٯنخثڄيڂ ڃٰٴٌٍح

ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٳي٫خ ٿيخ ٷخٽ ٳؤهزَنِ ٤٫خء رن ّٔخٍ ٷخٽ ٳَأّظيخ ٳِ ٯِحس ٯِحىخ حٿڄنٌُ 

 رن حٿِرَْ اٿَ أٍٝ حٿًَځ ًىِ ڃ٬نخ ٳڄخطض رؤٍٝ حٿًَځ.

 كيّغ أځ ى٘خځ رن كخٍػش رن حٿن٬ڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ڃلڄ - 

 ٍُحٍس حرن أهِ ٫ڄَس ٓڄ٬ظو ڃنو ٷزپ أڅ ّـِء حٿِىَُ ٫ن حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٷخٿض9

 ٻخڅ طنٌٍنخ ًطنٌٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحكيح ٳڄخ كٴ٨ض )ٵ( اٙ ڃنو ٻخڅ ّٸَإىخ.-

ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ حهلل ر - 

رن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ّلَْ رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي 

رن ٍُحٍس ٫ن أځ ى٘خځ رنض كخٍػش ٷخٿض9 ٿٸي ٻخڅ طنٌٍنخ ًطنٌٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ًحكيح ٓنظْن أً ٓنش ًر٬ٞ ٓنش ًڃخ أهٌص )ٵ( ًحٿٸَآڅ حٿڄـْي اٙ ٫ڀَ ٿٔخڅ 

 ًٓڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
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 ٻخڅ ّٸَأ ريخ ٻپ ٌّځ ؿڄ٬ش ٫ڀَ حٿڄنزَ اًح ه٤ذ حٿنخّ.-

 كيّغ أځ حٿ٬ٚء حٕنٜخٍّش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗيخد  - 

٬ًّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن هخٍؿش رن ُّي رن ػخرض ٫ن أځ حٿ٬ٚء حٕنٜخٍّش 

حڃَأس ڃن نٔخثيڂ ٷخٽ ٬ّٸٌد أهزَطو أنيخ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ  ًىِ

٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ٳِ حٿٔټنَ ٷخٽ ٬ّٸٌد ٣خٍ ٿيڂ ٳِ حٿٔټنَ كْن حٷظ٫َض حٕنٜخٍ 

٫ڀَ ٓټنَ حٿڄيخؿَّن ٷخٿض أځ حٿ٬ٚء ٳخٗټظَ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ٫نينخ ٳڄَٟنخه كظَ اًح 

٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٍكڄش حهلل ٫ڀْٺ طٌٳِ أىٍؿنخه ٳِ أػٌحرو ٳيهپ 

 ّخ أرخ حٿٔخثذ ٗيخىطِ ٫ڀْٺ ٿٸي أٻَڃٺ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ًڃخ ّيٍّٺ أڅ حهلل أٻَڃو ٷخٿض ٳٸڀض ٙ أىٍُ رؤرِ أنض ًأڃِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ِ ٍٕؿٌ ٿو حٿوَْ ًحهلل ڃخ أىٍُ ًأنخ ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أڃخ ىٌ ٳٸي ؿخءه حٿْٸْن ڃن ٍرو ًان

ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ّٴ٬پ رِ ٷخٽ ٬ّٸٌد رو ٷخٿض9 ًحهلل ٙ أُٻَ أكيح ر٬يه أريح ٳؤكِننِ ًٿٺ 

ٳنڄض ٳؤٍّض ٿ٬ؼڄخڅ ٫ْنخ طـَُ ٳـجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو ًٿٺ ٳٸخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًحٹ ٫ڄڀو.

ػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن هخٍؿش رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

ُّي ٷخٽ ٻخنض أځ حٿ٬ٚء حٕنٜخٍّش طٸٌٽ ٿڄخ ٷيځ حٿڄيخؿًَڅ حٿڄيّنش حٷظ٫َض حٕنٜخٍ 

 ٫ڀَ ٓټنيڂ ٳ٤خٍ ٿنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ٳِ حٿٔټنَ

 ٳٌٻَص حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ ڃخ أىٍُ ًأنخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ّٴ٬پ رِ ًٙ رټڂ.-

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي كيػنخ ِّّي رن أرِ كي - 

كزْذ ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن هخٍؿش رن ُّي ٫ن أڃو ٷخٿض أڅ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ٿڄخ ٷزٞ 

ٷخٿض أځ هخٍؿش رنض ُّي9 ٣زض أرخ حٿٔخثذ هَْ أّخڃٺ حٿوَْ ٳٔڄ٬يخ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

9 أنخ ٷخٽ9 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ًڃخ ّيٍّٺ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ؼڄخڅ رن ڃن ىٌه ٷخٿض-

ڃ٬٨ٌڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أؿپ ٫ؼڄخڅ رن ڃ٬٨ٌڅ ڃخ ٍأّنخ اٙ هَْح 

 ًىٌح أنخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ڃخ أىٍُ ڃخ ّٜن٪ رِ.

 كيّغ أځ ٫زي حٿَكڄن رن ٣خٍٵ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ِّّي أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٣خٍٵ رن ٫ڀٸڄش أهزَه ٫ن أڃو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٻخڅ اًح ىهپ ڃټخنخ ڃن ىحٍ ٬ّڀِ نٔزو ٫زْي حهلل حٓظٸزپ حٿزْض ٳي٫خ.-

زؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زْي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أن - 

أرِ ِّّي ٷخٽ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٣خٍٵ رن ٫ڀٸڄش أهزَه ٫ن أڃو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ
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 ٻخڅ اًح ىهپ ڃټخنخ ٳِ ىحٍ ٬ّڀِ نٔزو ٫زْي حهلل حٓظٸزپ حٿزْض ٳي٫خ.-

آلٶ أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ًڀِ رن  - 

٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زْي رن أرِ ِّّي أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٣خٍٵ 

 رن ٫ڀٸڄش أهزَه ٫ن أڃو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ٻخڅ اًح ىهپ ڃټخنخ ڃن ىحٍ ٬ّڀِ نٔزو ٫زْي حهلل حٓظٸزپ حٿزْض ٳي٫خ ٷخٽ ًٻنض أنخ ٫ًزي -

 ٟ٪ حٓظٸزپ حٿزْض ٳي٫خ.حهلل رن ٻؼَْ اًح ؿجنخ ًٿٺ حٿڄٌ

 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ًحٛپ ڃٌٿَ أرِ ٫ْْنش  - 

٫ن ڃٌَٓ رن ٫زْيس ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش أڅ حڃَأس أهزَطيخ أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ّٸٌٽ9

 خ٬ٌٓح.ٻظذ ٫ڀْټڂ حٿ٬ِٔ ٳ-

 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حرن ٟڄَس  - 

رن ٬ْٓي ٫ن ؿيطو ٫ن حڃَأس ڃن نٔخثيڂ ًٻخنض ٷي ٛڀض حٿٸزڀظْن ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ىهپ ٫ڀ

ظَٹ اكيحٻن حٿو٠خد كظَ طټٌڅ ّيىخ ٻْي حٿَؿپ ٷخٿض ٳڄخ طَٻض حٿو٠خد حهظ٠زِ ط-

 كظَ ٿٸْض حهلل ط٬خٿَ ًاڅ ٻخنض ٿظوظ٠ذ ًىِ رنض ػڄخنْن.

 كيّغ أځ ڃٔڀڂ حٕٗـ٬ْش ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٬ّنِ حرن  - 

ڂ حٕٗـ٬ْش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخىخ ًىِ ٳِ أرِ ػخرض ٫ن ٍؿپ ٫ن أځ ڃٔڀ

 ٷزش ٳٸخٽ9

 ڃخ أكٔنيخ اڅ ٿڂ ّټن ٳْيخ ڃْظش ٷخٿض ٳـ٬ڀض أطظز٬يخ.-

 كيّغ أځ ؿڄْپ رنض حٿڄـڀپ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ًٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ  - 

ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ رن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن كخ٣ذ ٷخٽ  ٫زي حٿَكڄن رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ

كيػنِ أرِ ٫ن ؿيه ڃلڄي رن كخ٣ذ ٫ن أڃو أځ ؿڄْپ رنض حٿڄـڀپ ٷخٿض أٷزڀض رٺ ڃن 

أٍٝ حٿلز٘ش كظَ اًح ٻنض ڃن حٿڄيّنش ٫ڀَ ٿْڀش أً ٿْڀظْن ٣زوض ٿٺ ٣زوخ ٳٴنِ حٿل٤ذ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٳوَؿض أ٣ڀزو ٳظنخًٿض حٿٸيٍ ٳخنټٴؤص ٫ڀَ ًٍح٫ٺ ٳؤطْض رٺ

 ٳٸڀض رؤرِ أنض ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ڃلڄي رن كخ٣ذ

ٳظٴپ ٳِ ٳْٺ ًڃٔق ٫ڀَ ٍأٓٺ ًى٫خ ٿٺ ًؿ٬پ ّظٴپ ٫ڀَ ّيٹ ًّٸٌٽ حًىذ حٿزؤّ ٍد -

حٿنخّ ًحٗٲ ًأنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخءٹ ٗٴخء ٙ ّٰخىٍ ٓٸڄخ ٷخٿض9 ٳڄخ ٷڄض رٺ ڃن 

 ٫نيه كظَ رَأص ّيٹ.



   

 

 

Page 579 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ء رنض ٫ڄْْ ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ أٓڄخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ حٿـيْنِ ٷخٽ كيػظنِ  - 

ٳخ٣ڄش رنض ٫ڀِ ٷخٿض كيػظنِ أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ّخ ٫ڀِ أنض ڃنِ رڄنِٿش ىًَڅ ڃن ڃٌَٓ اٙ أنو ٿْْ ر٬يُ نزِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ًِّّي رن ىًَڅ ٫ًٴخڅ ٷخٿٌح كيػنخ ڃلڄي رن  - 

٣ڀلش ٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو كيػنخ حٿلټڂ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض حٿلټڂ رن ٫ٸْزش ٫ن 

٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٷخٿض ٿڄخ أْٛذ ؿ٬ٴَ أطخنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

زِٔ ػٌد حٿليحى ػٚػخ ػڂ حٛن٬ِ ڃخ ٗجض ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخ ڃلڄي رن رټخٍ ٷخٽ أڃِ حٿ-

 كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ  - 

أرٌ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٷخٿض أًٽ ڃخ حٗظټَ 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض ڃْڄٌنش ٳخٗظي ڃَٟو كظَ أٯڄِ ٫ڀْو ٳظ٘خًٍ ٍ

 نٔخإه ٳِ ٿيه ٳڀيًه ٳڀڄخ أٳخٵ ٷخٽ9

ڃخ ىٌح ٳ٬پ نٔخء ؿجن ڃن ىينخ ًأٗخٍ اٿَ أٍٝ حٿلز٘ش ًٻخنض أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٳْين -

ًؿپ ٿْٸَٳنِ  ٷخٿٌح ٻنخ نظيڂ ٳْٺ ًحص حٿـنذ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ اڅ ًٿٺ ٿيحء ڃخ ٻخڅ حهلل ٫ِ

رو ٙ ّزٸْن أكي ٳِ ىٌح حٿزْض أكي اٙ حٿظي اٙ ٫ڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ 

حٿ٬زخّ ٷخٽ ٳڀٸي حٿظيص ڃْڄٌنش ٌّڃجٌ ًانيخ ٿٜخثڄش ٿ٬ِڃش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن ٫ًَس رن ٫خڃَ ٫ن  - 

٫زْي حهلل رن ٍٳخ٫ش حٿٍِٷِ ٷخٽ ٷخٿض أٓڄخء ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ رنِ ؿ٬ٴَ طْٜزيڂ حٿ٬ْن 

 أٳؤٓظَٷِ ٿيڂ ٷخٽ9

 ن٬ڂ ٳڀٌ ٻخڅ ِٗء ٓخرٶ حٿٸيٍ ٿٔزٸظو حٿ٬ْن.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٬ّنِ حرن ِّّي حّٕڀِ  - 

نض ٫ڄْْ ٷخٿض ٻنض ٛخكزش ٫خث٘ش حٿظِ ىْؤطيخ ٷخٽ كيػنخ ٗيحى ٫ن ڃـخىي ٫ن أٓڄخء ر

ًأىهڀظيخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬ِ نٌٔس ٷخٿض ٳٌحهلل ڃخ ًؿينخ ٫نيه 

ٷٍَ اٙ ٷيكخ ڃن ٿزن ٷخٿض9 ٳَ٘د ڃنو ػڂ نخًٿو ٫خث٘ش ٳخٓظلْض حٿـخٍّش ٳٸڀنخ ٙ طَىُ 

َ٘رض ڃنو ػڂ ٷخٽ نخًٿِ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هٌُ ڃنو ٳؤهٌطو ٫ڀَ كْخء ٳ

ٌٛحكزٺ ٳٸڀنخ ٙ ن٘ظيْو ٳٸخٽ9 ٙ طـڄ٬ن ؿ٫ٌخ ًٻٌرخ ٷخٿض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٷخٿض 

 اكيحنخ ٿِ٘ء ط٘ظيْو ٙ أٗظيْو ٬ّي ًٿٺ ٻٌرخ ٷخٽ9

 اڅ حٿټٌد ّټظذ ٻٌرخ كظَ طټظذ حٿټٌّزش ٻٌّزش.-
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 كيّغ أځ ٫ڄخٍس رنض ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

ِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ ٍؿپ ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

حٕنٜخٍ ٫ن ڃٌٙس ٿيڂ ّٸخٽ ٿيخ ٿْڀَ طليع ٫ن ؿيطِ ًىِ أځ ٫ڄخٍس رنض ٻ٬ذ أڅ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳٸَرض اٿْو ٬٣خڃخ ٳٸخٽ ٿيخ ٻڀِ ٳٸخٿض انِ 

 ٛخثڄش ٳٸخٽ9

 كظَ ّٴَٯٌح.اڅ حٿڄٚثټش طٜڀِ ٫ڀَ حٿٜخثڂ اًح أٻپ ٫نيه -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ رن ُّي حٕنٜخٍُ  - 

٫ن حڃَأس ّٸخٽ ٿيخ ٿْڀَ ٫ن أځ ٫ڄخٍس ٷخٿض9 أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَرنخ 

 اٿْو ٬٣خڃخ ٳټخڅ ر٬ٞ ڃن ٫نيه ٛخثڄخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڂ حٿ٬٤خځ ٛڀض ٫ڀْو حٿڄٚثټش.اًح أٻپ ٫ني حٿٜخث-

 كيّغ كڄنش رنض ؿلٖ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي  - 

حٿوَحٓخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن 

ش رنض ؿلٖ ٷخٿض ٻنض أٓظلخٝ ك٠ْش ٣ڀلش ٫ن ٫ڄو ٫ڄَحڅ رن ٣ڀلش ٫ن أڃو كڄن

ٗيّيس ٻؼَْس ٳـجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓظٴظْو ًأهزَه ٳٌؿيطو ٳِ رْض أهظِ 

ُّنذ رنض ؿلٖ ٷخٿض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ اٿْٺ كخؿش ٳٸخٽ ًڃخىِ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ 

 ځ ٷخٽ9حهلل انِ حٓظلخٝ ك٠ْش ٻؼَْس ٗيّيس ٳڄخ طٍَ ٳْيخ ٷي ڃن٬ظنِ حٿٜٚس ًحٿْٜخ

أن٬ض ٿٺ حٿټَٓٲ ٳبنو ٌّىذ حٿيځ ٷخٿض ىٌ أٻؼَ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٳظڀـڄِ ٷخٿض انڄخ أػؾ ػـخ -

ٳٸخٽ ٿيخ ٓؤڃَٹ رؤڃَّن أّيڄخ ٳ٬ڀض ٳٸي أؿِأ ٫نٺ ڃن حٓهَ ٳبڅ ٷٌّض ٫ڀْيڄخ ٳؤنض 

أ٫ڀڂ ٳٸخٽ ٿيخ انڄخ ىٌه ٍٻ٠ش ڃن ٍٻ٠خص حٿ٤ْ٘خڅ ٳظل٠ِْ ٓظش أّخځ أً ٓز٬ش ٳِ ٫ڀڂ 

َ اًح ٍأّض أنٺ ٷي ٣يَص ًحٓظْٸنض ًحٓظنٸؤص ٳٜڀِ أٍر٬خ ٫ًَّ٘ن حهلل ػڂ حٯظٔڀِ كظ

ٿْڀش أً ػٚػخ ٫ًَّ٘ن ٿْڀش ًأّخڃيخ ًٌٛڃِ ٳبڅ ًٿٺ ّـِثٺ ًٻٌٿٺ ٳخٳ٬ڀِ ٳِ ٻپ ٗيَ 

ٻڄخ طلْٞ حٿنٔخء ًٻڄخ ٤ّيَڅ رڄْٸخص ك٠ْين ٣ًيَىن ًاڅ ٷٌّض ٫ڀَ أڅ طئهَُ 

ڄ٬ْخ ػڂ طئهَّن حٿڄَٰد حٿ٨يَ ًط٬ـڀِ حٿ٬َٜ ٳظٰظٔڀْن ػڂ طٜڀْن حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ؿ

ًط٬ـڀْن حٿ٬٘خء ػڂ طٰظٔڀْن رْن حٿٜٚطْن ٳخٳ٬ڀِ ًطٰظٔڀْن ڃ٪ حٿٴـَ ًطٜڀْن ًٻٌٿٺ 

ٳخٳ٬ڀِ ًٛڀِ ًٌٛڃِ اڅ ٷيٍص ٫ڀَ ًٿٺ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌح 

.َِ  أ٫ـذ حٕڃَّن اٿ

ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أهزَنخ َّٗٺ ر - 

رن ٫ٸْپ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ٫ڄو ٫ڄَحڅ رن ٣ڀلش ٫ن أڃو كڄنش رنض 

ؿلٖ أنيخ حٓظل٠ْض ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ حٓظل٠ْض ك٠ْش ڃنټَس ٗيّيس ٳٸخٽ ٿيخ9

نِ أٗي ڃن ًٿٺ أنِ أػؾ ػـخ ٷخٽ طڀـڄِ ًطل٠ِْ ٳِ ٻپ ٗيَ ٳِ حكظِ٘ ٻَٓٴخ ٷخٿض أ-
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٫ڀڂ حهلل ٓظش أّخځ أً ٓز٬ش ػڂ حٯظٔڀِ ٯٔٚ ًٛڀِ ًٌٛڃِ ػٚػخ ٫ًَّ٘ن أً أٍر٬خ 

٫ًَّ٘ن ًأهَُ حٿ٨يَ ًٷيڃِ حٿ٬َٜ ًحٯظٔڀِ ٿيڄخ ٯٔٚ ًأهَُ حٿڄَٰد ًٷيڃِ 

.َِ  حٿ٬٘خء ًحٯظٔڀِ ٿيڄخ ٯٔٚ ًىٌح أكذ حٕڃَّن اٿ

 ًَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّغ أځ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 رن ٯنخځ ٫ن أىپ رْظو ٫ن ؿيطو أځ ٳًَس أنيخ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓؤٿو ٍؿپ ٫ن أٳ٠پ ح٫ٕڄخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٜٚس ًٕٽ ًٷظيخ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 حٿ

 طڄخځ كيّغ أځ ٻَُ ٍِٟ حهلل ٫نيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ٬ْٗذ ٫ن أځ ٻَُ حٿوِح٫ْش ٷخٿض9

أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٰٚځ ٳزخٽ ٫ڀْو ٳؤڃَ رو ٳن٠ق ًأطِ رـخٍّش ٳزخٿض ٫ڀْو -

 .ٳؤڃَ رو ٳٰٔپ

 ًڃن كيّغ أرِ حٿيٍىحء ٫ٌّڂ ٍِٟ حهلل ٫نو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل رن أرِ ڃَّڂ  - 

حٿٰٔخنِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ كټْڂ رن ٫ڄَْ ًكزْذ رن ٫زْي ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڄپ هلل أٿٲ كٔنش كْن ّٜزق ّٸٌٽ ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه ڃخثش ڃَس ٙ ّي٩ ٍؿپ ڃنټڂ أڅ ٬ّ-

ٳبنيخ أٿٲ كٔنش ٳبنو ٙ ٬ّڄپ اڅ ٗخء حهلل ڃؼپ ًٿٺ ٳِ ٌّڃو ڃن حٿٌنٌد ًّټٌڅ ڃخ ٫ڄپ 

 ڃن هَْ ٌٍٓ ًٿٺ ًحٳَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ڃَّڂ ٷخٽ كيػنِ  - 

 رن ًٍڃخڅ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9 كڄْي رن ٫ٸزش

ڃن ُكِف ٫ن ٣َّٶ حٿڄٔڀْڄن ْٗجخ ّئًّيڂ ٻظذ حهلل ٿو رو كٔنش ًڃن ٻظذ حهلل ٿو ٫نيه -

 كٔنش أىهڀو حهلل ريخ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنِ َّٗق رن  - 

 ٠َڃِ ًٯَْه ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9زْي حٿل

 اڅ حهلل ط٬خٿَ ّٸٌٽ ّخ حرن آىځ ٙ ط٬ـِڅ ڃن حٍٕر٪ ٍٻ٬خص ڃن أًٽ نيخٍٹ أٻٴٺ آهَه.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنِ ر٬ٞ  - 

 رن نٴَْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ9حٿڄْ٘وش ٫ن أرِ حىٍّْ حٿٔټٌنِ ٫ن ؿزَْ 

أًٛخنِ هڀْڀِ أرٌ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؼٚع ٙ أى٫ين ٿِ٘ء أًٛخنِ رؼٚػش -

 أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ًأڅ ٙ أنخځ اٙ ٫ڀَ ًطَ ًٓزلش حٿ٠لَ ٳِ حٿل٠َ ًحٿٔٴَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ٟڄَس رن كزْذ ٫ن  - 
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 أرِ حٿيٍىحء ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 اڅ حهلل طٜيٵ ٫ڀْټڂ رؼڀغ أڃٌحٿټڂ ٫ني ًٳخطټڂ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنِ أرٌ رټَ ٫ن ُّي رن  - 

 ح٣ٍخس ٫ن ر٬ٞ اهٌحنو ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

  حٿَ٘ ٳبنو ِّحى ٳْو.ٻپ ِٗء ّنٸٚ اٙ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿٌّٔيُ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿَرْ٪ كيػنخ ٓڀْڄخڅ  - 

رن ٫ظْزش حٿيڃ٘ٸِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌّنْ رن ڃَْٔس ٫ن أرِ حىٍّْ ٫ن أرْو ٫ن أرِ حٿيٍىحء 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 رٸيٍ. ٙ ّيهپ حٿـنش ٫خٵ ًٙ ڃيڃن هڄَ ًٙ ڃټٌد-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن أرْو ٷخٽ كيػنِ أم ٿ٬يُ  - 

 رن أ٣ٍخس ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ9

 ٫يي اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أهٌٱ ڃخ أهخٱ ٫ڀْټڂ حٕثڄش حٿڄ٠ڀٌڅ.-

حٿَرْ٪ ٓڀْڄخڅ رن ٫ظزش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ أرٌ - 

حٿٔڀڄِ ٫ن ٌّنْ رن ڃَْٔس رن كخرْ ٫ن أرِ حىٍّْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٿٌ ٯٴَ ٿټڂ ڃخ طئطٌڅ اٿَ حٿزيخثڂ ٿٰٴَ ٿټڂ ٻؼَْح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىْؼڂ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ حٿَرْ٪ ٫ن  - 

 أرِ اىٍّْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٌّنْ ٫ن 

ٷخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ڃخ ن٬ڄپ أڃَ ٷي ٳَ٭ ڃنو أځ أڃَ نٔظؤنٴو ٷخٽ9 رپ أڃَ ٷي ٳَ٭ -

 ڃنو ٷخٿٌح9 ٳټْٲ رخٿ٬ڄپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 ٻپ حڃَة ڃيْؤ ٿڄخ هڀٶ ٿو.

أرٌ رټَ ٫ن ُّي رن ح٣ٍخس ٫ن ر٬ٞ اهٌحنو ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٷخٽ9 ًٓڀڂ

 ٻپ ِٗء ّنٸٚ اٙ حٿَ٘ ٳبنو ِّحى ٳْو.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿٌّٔيُ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿَرْ٪ كيػنخ ٓڀْڄخڅ  - 

رن ٫ظْزش حٿيڃ٘ٸِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌّنْ رن ڃَْٔس ٫ن أرِ حىٍّْ ٫ن أرْو ٫ن أرِ حٿيٍىحء 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ًٙ ڃيڃن هڄَ ًٙ ڃټٌد رٸيٍ.ٙ ّيهپ حٿـنش ٫خٵ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن أرْو ٷخٽ كيػنِ أم ٿ٬يُ  - 

 رن أ٣ٍخس ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ9

 ٫يي اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أهٌٱ ڃخ أهخٱ ٫ڀْټڂ حٕثڄش حٿڄ٠ڀٌڅ.-

ىْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ أرٌ حٿَرْ٪ ٓڀْڄخڅ رن ٫ظزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

حٿٔڀڄِ ٫ن ٌّنْ رن ڃَْٔس رن كخرْ ٫ن أرِ حىٍّْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
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 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٿٌ ٯٴَ ٿټڂ ڃخ طئطٌڅ اٿَ حٿزيخثڂ ٿٰٴَ ٿټڂ ٻؼَْح.-

رٌ حٿَرْ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىْؼڂ ٷخٽ أنزؤنخ أ - 

 ٌّنْ ٫ن أرِ اىٍّْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء 

ٷخٿٌح9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ڃخ ن٬ڄپ أڃَ ٷي ٳَ٭ ڃنو أځ أڃَ نٔظؤنٴو ٷخٽ9 رپ أڃَ ٷي ٳَ٭ -

 ڃنو ٷخٿٌح9 ٳټْٲ رخٿ٬ڄپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 ٻپ حڃَة ڃيْؤ ٿڄخ هڀٶ ٿو.

يػنخ أرٌ حٿَرْ٪ ٫ن ٌّنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃنو ٷخٽ ك - 

 ٫ن أرِ حىٍّْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

هڀٶ آىځ كْن هڀٸو ٳ٠َد ٻظٴو حٿْڄنَ ٳؤهَؽ ًٍّش ر٠ْخء ٻؤنيڂ حٿٌٍ ًَٟد ٻظٴو -

حٿٍَْٔ ٳؤهَؽ ًٍّش ٌٓىحء ٻؤنيڂ حٿلڄڂ ٳٸخٽ ٿڀٌُ ٳِ ّڄْنو اٿَ حٿـنش ًٙ أرخٿِ ًٷخٽ 

 اٿَ حٿنخٍ ًٙ أرخٿِ. ٿڀٌُ ٳِ ٻٴو حٿٍَْٔ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ٷخٽ أرٌ ٍرْ٪ ٫ن ٌّنْ ٫ن أرِ حىٍّْ ٫ن أرِ  - 

 حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اڅ حهلل ط٬خٿَ ّٸٌٽ ٌّځ حٿٸْخڃش ٓىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷڂ ٳـيِ ڃن ًٍّظٺ ط٬ٔڄخثش ًط٬ٔش -

ٳزټَ أٛلخرو ًرټٌح ػڂ ٷخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ًط٬ْٔن اٿَ حٿنخٍ ًًحكي اٿَ حٿـنش 

٫ڀْو ًٓڀڂ9 حٍٳ٬ٌح ٍإًٓټڂ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ڃخ أڃظِ ٳِ حٕڃڂ اٙ ٻخٿ٬َ٘س حٿز٠ْخء ٳِ 

 ؿڀي حٿؼٌٍ حٌٕٓى ٳوٴٲ ًٿٺ ٫نيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٍرْ٪ ٫ن ٌّنْ ٫ن أرِ حىٍّْ  - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن أرِ حٿيٍىحء 

ٿټپ ِٗء كٸْٸش ًڃخ رڀٮ ٫زي كٸْٸش حّٗڄخڅ كظَ ٬ّڀڂ أڅ ڃخ أٛخرو ٿڂ ّټن ٿْو٤جو ًڃخ -

أه٤ؤه ٿڂ ّټن ٿْْٜزو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنِ حٿيْؼڂ رن هخٍؿش ٫ن أرِ ٍرْ٪ ريٌه 

خثڂ ًٷي كيػنخه أرِ حٕكخىّغ ٻڀيخ اٙ أنو أًٷٲ ڃنيخ كيّغ ٿٌ ٯٴَ ٿټڂ ڃخ طؤطٌڅ اٿَ حٿزي

 ٫نو ڃَٳ٫ٌخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ًحىذ رن ٫زي حهلل أڅ أرخ  - 

 حٿيٍىحء ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ڃن ٷخٽ ٙ حٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ىهپ حٿـنش ٷخٽ ٷڀض ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٷخٽ9 -

ٷڀض ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٷخٽ9 ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٷڀض ًاڅ ُنَ  ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ

ًاڅ َٓٵ ٷخٽ9 ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٫ڀَ ٍٯڂ أنٲ أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ ٳوَؿض ٕنخىُ ريخ 

ٳِ حٿنخّ ٷخٽ ٳڀٸْنِ ٫ڄَ ٳٸخٽ9 حٍؿ٪ ٳبڅ حٿنخّ اڅ ٫ڀڄٌح ريخ حطټڀٌح ٫ڀْيخ ٳَؿ٬ض 

 ٛيٵ ٫ڄَ. ٳؤهزَطو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ىْؼڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زخى رن  - 

ٍحٗي حٿڄنٸَُ ٫ن حٿلٔن ًأرِ ٷٚرو أنيڄخ ٻخنخ ؿخٿْٔن ٳٸخٽ أرٌ ٷٚرش ٷخٽ أرٌ حٿيٍىحء 
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 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڄڀو.ڃن طَٹ ٛٚس حٿ٬َٜ ڃظ٬ڄيح كظَ طٴٌطو ٳٸي أكز٢ ٫-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًٓڀڄخڅ رن كَد ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن  - 

ٓڀڄش ٫ن ٫ڀَ رن ٓڀڄش رن ُّي ٫ن رٚٽ رن أرِ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃخ أ٧ڀض حٿو٠َحء ًٙ أٷڀض حٿٰزَحء ڃن ًُ ٿيـش أٛيٵ ڃن أرِ ًٍ.-

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ كيػنخ  - 

رن حٿلَع ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ ٫ن ٫ڄَ حٿيڃ٘ٸِ أڅ ڃوزَح أهزَه ٫ن أځ حٿيٍىحء 

 ٫ن أرِ حٿيٍىحء أنو ٷخٽ9

 ٓـيص ڃ٪ حٿنزِ اكيٍ ٫َ٘س ٓـيس ڃنين ٓـيس حٿنـڂ.-

ن ىحًى ٬ّنِ أرخ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ر - 

٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ّليع ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أرِ 

 حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 أ٬ّـِ أكيٻڂ أڅ ّٸَأ ػڀغ حٿٸَآڅ ٳِ ٿْڀش ٳٸْپ ًڃن ٤ّْٶ ًٿٺ ٷخٽ9 اٷَأ ٷپ ىٌ حهلل أكي.-

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ًحرن أرِ رټَْ ٷخٙ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي  - 

٬ّنِ حرن نخٳ٪ ٫ن حٿلٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن هخٿو ٤٫خء رن نخٳ٪ أنيڂ ىهڀٌح ٫ڀَ أځ حٿيٍىحء 

 ٳؤهزَطيڂ أنيخ ٓڄ٬ض أرخ حٿيٍىحء ّٸٌٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

رټَْ أػٸپ ِٗء ٳِ حٿڄِْحڅ ٌّځ حٿٸْخڃش حٿوڀٶ  اڅ أٳ٠پ ِٗء ٳِ حٿڄِْحڅ ٷخٽ حرن أرِ-

 حٿلٔن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ كيػنخ ڃْڄٌڅ ٬ّنِ أرخ ڃلڄي حٿڄَحثِ  - 

حٿظڄْڄِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ ٛلزض أرخ 

خّ رڄٌطِ ٳآًنض حٿنخّ رڄٌطو ٳـجض ًٷي حٿيٍىحء أط٬ڀڂ ڃنو ٳڀڄخ ك٠َه حٿڄٌص ٷخٽ آًڅ حٿن

ڃڀت حٿيحٍ ًڃخ ٌٓحه ٷخٽ ٳٸڀض ٷي آًنض حٿنخّ رڄٌطٺ ًٷي ڃڀت حٿيحٍ ًڃخ ٌٓحه ٷخٽ9 

أهَؿٌنِ ٳؤهَؿنخه ٷخٽ9 أؿڀٌٔنِ ٷخٽ ٳؤؿڀٔنخه ٷخٽ9 ّخ أّيخ حٿنخّ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڄيڄخ أ٤٫خه حهلل ڃخ ٓؤٽ ڃ٬ـٚ أً ڃئهَح ڃن طٌٟؤ ٳؤٓزٮ حٿٌٌٟء ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ّظ-

ٷخٽ أرٌ حٿيٍىحء ّخ أّيخ حٿنخّ اّخٻڂ ًحٗٿظٴخص ٳبنو ٙ ٛٚس ٿڀڄڀظٴض ٳبڅ ٯڀزظڂ ٳِ حٿظ٩ٌ٤ 

 ٳٚ طٰڀزن ٳِ حٿٴ٠َّش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٫ًزي حٿٌىخد ٷخٙ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  - 

٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش حٿ٬ْڄَُ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ڃ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

أڃخ ّٔظ٤ْ٪ أكيٻڂ أڅ ّٸَأ ػڀغ حٿٸَآڅ ٳِ ٿْڀش ٷخٿٌح9 نلن أ٬ٟٲ ڃن ًٿٺ ًأ٫ـِ ٷخٽ9 -
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 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿِأ حٿٸَآڅ ػٚػش أؿِحء ٳـ٬پ ٷپ ىٌ حهلل أكي ؿِأ ڃن أؿِحء حٿٸَآڅ.

نِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌّنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

ّليع ٫ن حٿِىَُ أڅ أرخ حٿيٍىحء ٷخٽ9 رْنڄخ نلن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 نظٌحٻَ ڃخ ّټٌڅ اً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٌح رو اًح ٓڄ٬ظڂ رـزپ ُحٽ ٫ن ڃټخنو ٳٜيٷٌح ًاًح ٓڄ٬ظڂ رَؿپ طَْٰ ٫ن هڀٸو ٳٚ طٜيٷ-

 ًانو َّْٜ اٿَ ڃخ ؿزپ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 

ِّ أرٌ حٿيٍىحء ًىٌ ڃ٠ٰذ ٳٸڀض9 ڃن أٯ٠زٺ ٷخٽ9  حٿـ٬ي ٫ن أځ حٿيٍىحء ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

 ٌڅ ؿڄ٬ْخ.ًحهلل ٙ أ٫َٱ ٳْيڂ ڃن أڃَ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ اٙ أنيڂ ّٜڀ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 

ِّ أرٌ حٿيٍىحء ًىٌ ڃ٠ٰذ ٳٸڀض ٿو9 ڃخ ٿٺ ٳٸخٽ9  حٿـ٬ي ٫ن أځ حٿيٍىحء ٷخٿض9 ىهپ ٫ڀ

 ڃخ أ٫َٱ ڃن أڃَ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ حٿٜٚس.-

حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ حٿلْٔن ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي  - 

رن أرِ ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش أڅ أرخ حٿيٍىحء أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخء 

ٳؤٳ٤َ ٷخٽ ٳڀٸْض ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳٸڀض9 اڅ 

 أرخ حٿيٍىحء أهزَنِ

 ٷخء ٳؤٳ٤َ ٷخٽ9 ٛيٵ أنخ ٛززض ٿو ًٌٟءه. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٬ّٸٌد ٬ّنِ آلٶ رن ٫ؼڄخڅ  - 

حٿټٚرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض هخٿي رن ىٍّٺ ّليع ٫ن أرِ حٿيٍىحء َّٳ٪ حٿليّغ حٿَ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ـڄ٪ حهلل ٳِ ؿٌٱ ٍؿپ ٯزخٍ ٳِ ٓزْپ حهلل ًىهخڅ ؿينڂ ًڃن حٯزَص ٷيڃخه ٳِ ٙ ّ-

ٓزْپ حهلل كَځ حهلل ٓخثَ ؿٔيه ٫ڀَ حٿنخٍ ًڃن ٛخځ ٌّڃخ ٳِ ٓزْپ حهلل رخ٫ي حهلل ٫نو حٿنخٍ 

ڃَْٔس أٿٲ ٓنش ٿڀَحٻذ حٿڄٔظ٬ـپ ًڃن ؿَف ؿَحكش ٳِ ٓزْپ حهلل هظڂ ٿو روخطڂ حٿ٘ييحء 

ڃؼپ ٿٌڅ حٿ٫ِٴَحڅ ًٍّليخ ڃؼپ ٍّق حٿڄٔٺ ٬َّٳو ريخ حًٕٿٌڅ ٿو نٌٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ٿٌنيخ 

ًحٓهًَڅ ّٸٌٿٌڅ ٳٚڅ ٯڀزو ٣خر٪ حٿ٘ييحء ًڃن ٷخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٌحٵ نخٷش ًؿزض ٿو 

 حٿـنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن ٫ؼڄخڅ رن  - 

 حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ9 ٿٸيكْخڅ ًآڄخ٫ْپ رن ٫زْي حهلل ٫ن أځ 

ٍأّنخ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍنخ ًاڅ أكينخ ٿ٠ْ٪ ّيه ٫ڀَ ٍأٓو ڃن ٗيس حٿلَ ًڃخ ٳِ حٿٸٌځ -

ٛخثڂ اٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًزي حهلل حرن ًٍحكش ًٷخٽ أرٌ ٫خڃَ ٫ؼڄخڅ رن 

 كْخڅ ًكيه.

ح٫ٕڄٖ ٫ن ػخرض أً ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن - 
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أرِ ػخرض أڅ ٍؿٚ ىهپ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳٸخٽ9 حٿڀيڂ آنْ ًك٘ظِ ًحٍكڂ ٯَرظِ ًحٍُٷنِ 

ؿڀْٔخ كزْزخ ٛخٿلخ ٳٔڄ٬و أرٌ حٿيٍىحء ٳٸخٽ9 ٿجن ٻنض ٛخىٷخ ٕنخ أ٬ٓي رڄخ ٷڀض ڃنٺ 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

خڃو ٳٌٿٺ حٿيڂ ًحٿلِڅ ًڃنيڂ ڃٸظٜي ٳڄنيڂ ٧خٿڂ ٿنٴٔو ٷخٽ حٿ٨خٿڂ ّئهٌ ڃنو ٳِ ڃٸ-

ّلخٓذ كٔخرخ َّْٔح ًڃنيڂ ٓخرٶ رخٿوَْحص ٳٌٿٺ حٿٌّن ّيهڀٌڅ ڃنو ٳِ ڃٸخڃو رَْٰ 

 كٔخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ رٸْش ٷخٽ كيػنخ ػخرض رن  - 

ًىٌ َّّٰ  ٫ـٚڅ ٷخٽ كيػنِ حٿٸخٓڂ ڃٌٿَ رنِ ِّّي ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ ٍؿٚ ڃَ رو

ٯَٓخ ريڃ٘ٶ ٳٸخٽ ٿو أطٴ٬پ ىٌح ًأنض ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٙ 

َِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9  ط٬ـپ ٫ڀ

ڃن ٯَّ ٯَٓخ ٿڂ ّؤٻپ ڃنو آىڃِ ًٙ هڀٶ ڃن هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ اٙ ٻخڅ ٿو ٛيٷش -

٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ُّخى ىهڀض ڃٔـي ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ حٕٗـ٪ ٬ّنِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح

 ىڃ٘ٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن  - 

 ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 حّٕخځ.ّخ أرخ حٿيٍىحء ٙ طوظٚ ٿْڀش حٿـڄ٬ش رٸْخځ ىًڅ حٿڀْخٿِ ًٙ ٌّځ حٿـڄ٬ش رْٜخځ ىًڅ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄَ رن ڃَس ٫ن ٓخٿڂ  - 

 رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أځ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أٙ أهزَٻڂ رؤٳ٠پ ڃن ىٍؿش حٿٜٚس ًحٿْٜخځ ًحٿٜيٷش ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ9 اٛٚف ًحص -

 ٿزْن ىِ حٿلخٿٸش.حٿزْن ًٳٔخى ًحص ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن حٿٌٿْي حٿٌٛخٳِ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٫ڄَْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن ٓڄ٪ ڃن ٍؿپ كيػنخ ٙ ّ٘ظيِ أڅ ٌّٻَ ٫نو ٳيٌ أڃخنو ًاڅ ٿڂ ّٔظټظڄو.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٻٌحڅ كيػنخ ٫زي حهلل - 

٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ٿيڂ حٿزٍَ٘ 

 ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٳِ حٓهَس ٷخٽ9 حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿڄٔڀڂ أً طٍَ ٿو.

حٵ ٷخٽ أنزؤنخ أرخ ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُ - 

٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿٔڀڄِ ٷخٽ ٻخڅ ٳْنخ ٍؿپ ٿڂ طِٽ رو أڃو أڅ ّظًِؽ كظَ طًِؽ ػڂ 

أڃَطو أڅ ّٴخٍٷيخ ٳَكپ اٿَ أرِ حٿيٍىحء رخٿ٘خځ ٳٸخٽ9 اڅ أڃِ ٿڂ طِٽ رِ كظَ طًِؿض ػڂ 

رخٿٌُ آڃَٹ أڅ طڄٔٺ ٓڄ٬ض أڃَطنِ أڅ أٳخٍٵ ٷخٽ9 ڃخ أنخ رخٿٌُ آڃَٹ أڅ طٴخٍٵ ًڃخ أنخ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 حٿٌحٿي أ٢ًٓ أرٌحد حٿـنش ٳؤٟ٪ ًٿٺ حٿزخد أً حكٴ٨و ٷخٽ ٳَؿ٪ ًٷي ٳخٍٷيخ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن ٫زي حهلل  - 

٬ْي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٓنخڅ ّليىًنو رن ِّّي حٿ٬ٔيُ ٷخٽ أڃَنِ نخّ ڃن ٷٌڃِ أڅ أٓخٽ ٓ

ًَّٻًِنو ٳِ حٍٕٝ ٳْٜزق ًٷي ٷظپ حٿ٠ز٪ أطَحه ًٻخطو ٷخٽ ٳـڀٔض اٿَ ٬ْٓي رن 

حٿڄْٔذ ٳبًح ٫نيه ْٗن أرْٞ حٿَأّ ًحٿڀلْش ڃن أىپ حٿ٘خځ ٳٔؤٿظو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ٿِ ًانٺ 

يخ ٙ ّلپ ٿظؤٻپ حٿ٠ز٪ ٷخٽ ٷڀض ڃخ أٻڀظيخ ٷ٢ ًاڅ نخٓخ ڃن ٷٌڃِ ٿْټڀٌنيخ ٷخٽ ٳٸخٽ اڅ أٻڀ

ٷخٽ ٳٸخٽ حٿْ٘ن ّخ ٫زي حهلل أٙ أكيػٺ رليّغ ٓڄ٬ظو ڃن أرِ حٿيٍىحء ًَّّو ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٷڀض ٳبنِ ٓڄ٬ض أرخ حٿيٍىحء ّٸٌٽ9

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٻپ ًُ ه٤ٴو ٫ًن ٻپ نيزش ٫ًن ٻپ ڃـؼڄش -

 خٽ ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٛيٵ.٫ًن ٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩ ٷخٽ ٳٸ

 رٸْش كيّغ أرِ حٿيٍىحء ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ػخرض كيػنِ ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن كخطڂ رن أرِ  - 

نَٜ ٫ن ٫زخىس رن نِٔ ٷخٽ ٻخڅ ٍؿپ رخٿ٘خځ ّٸخٽ ٿو ڃ٬يحڅ ٻخڅ أرٌ حٿيٍحىء ّٸَثو 

ٶ ٳٸخٽ ٿو أرٌ حٿيٍىحء ّخ ڃ٬يحڅ ڃخ ٳ٬پ حٿٸَآڅ حٿٸَآڅ ٳٴٸيه أرٌ حٿيٍىحء ٳڀٸْو ٌّڃخ ًىٌ ريحر

حٿٌُ ٻخڅ ڃ٬ٺ ٻْٲ أنض ًحٿٸَآڅ حٿٌْځ ٷي ٫ڀڂ حهلل ڃنو ٳؤكٔن ٷخٽ ّخ ڃ٬يحڅ أٳِ ڃيّنش 

طٔټن حٿٌْځ أً ٳِ ٷَّش ٷخٽ ٙ رپ ٳِ ٷَّش ٷَّزش ڃن حٿڄيّنش ٷخٽ ڃيٚ ًّلٺ ّخ ڃ٬يحڅ 

 ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

هڄٔش أىپ أرْخص ٙ ّئًڅ ٳْيڂ رخٿٜٚس ًطٸخځ ٳْيڂ حٿٜڀٌحص اٙ حٓظلًٌ ٫ڀْيڂ  ڃخ ڃن-

 حٿ٤ْ٘خڅ ًاڅ حٿٌثذ ّؤهٌ حٿ٘خًس ٳ٬ڀْٺ رخٿڄيحثن ًّلٺ ّخ ڃ٬يحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ُحثيس رن ٷيحڃش ًًٻْ٪ ٷخٽ  - 

كزْٖ حٿټ٫ِٚ ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش  كيػنِ ُحثيس رن ٷيحڃش ٫ن حٿٔخثذ ٷخٽ ًٻْ٪ رن

حٿ٬ْڄَُ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ أرٌ حٿيٍىحء أّن ڃٔټنٺ ٷڀض ٳِ ٷَّش ىًڅ كڄٚ ٷخٽ ٓڄ٬ض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃخ ڃن ػٚػش ٳِ ٷَّش ٳٚ ّئًڅ ًٙ طٸخځ ٳْيڂ حٿٜڀٌحص اٙ حٓظلًٌ ٫ڀْيڂ حٿ٤ْ٘خڅ ٫ڀْٺ -

ٷخٽ حرن ڃييُ ٷخٽ حٿٔخثذ ٬ّنِ رخٿـڄخ٫ش ٳِ رخٿـڄخ٫ش ٳبنڄخ ّؤٻپ حٿٌثذ حٿٸخْٛش 

 حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

٫ڄَ حٿْٜنِ ٫ن أرِ حٿيٍىحء أنو ٻخڅ نِٽ رو ْٟٲ ٷخٽ ّٸٌٽ ٿو أرٌ حٿيٍىحء ڃٸْڂ 

ٿٺ ْٗجخ هَْح ڃن ِٗء ٳنَٔؽ أً ٧خ٫ن ٳن٬ڀٲ ٷخٽ اڅ ٷخٽ ٿو ٧خ٫ن ٷخٽ ٿو ڃخ أؿي 

أڃَنخ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىذ حٕٯنْخء رخٕؿَ ّلـٌڅ 

 ًٙ نلؾ ًّـخىيًڅ ًٙ نـخىي ًٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أٙ أىٿټڂ ٫ڀَ ِٗء اڅ أهٌطڂ رو ؿجظڂ ڃن أٳ٠پ ڃخ ّـِء رو أكي ڃنيڂ أڅ طټزًَح حهلل -

 ٬خ ًػٚػْن ًطٔزلٌه ػٚػخ ًػٚػْن ًطلڄيه ػٚػخ ًػٚػْن ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس.أٍر



   

 

 

Page 588 of 609 

 المجلدالسادس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ  - 

كـخؽ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ّليع ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ن ٷَأ ٫َ٘ آّخص ڃن آهَ حٿټيٲ ٫ٜڂ ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ ٷخٽ حٿلـخؽ ڃن ٷَأ حٿ٬َ٘ ڃ-

 حًٕحهَ ڃن ٌٍٓس حٿټيٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ رن أرِ  - 

رِس ٫ن ٤٫خء حٿټْوخٍحنِ ٫ن أځ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ڀڂ ٷخٽ9ًٓ

 ڃخ ڃن ِٗء أػٸپ ٳِ حٿڄِْحڅ ڃن هڀٶ كٔن.-

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن حٿټْوخٍحنِ. - 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓخٿڂ رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن كڄَْ ٷخٽ  - 

ن حٿنزِ ٛڀَ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ ّليع ٫ن أرْو ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ڃَ رخڃَأس ڃلؾ ٫ڀَ رخد ٳ٤ٔخ١ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڀو 

 َّّي أڅ ّڀڂ ريخ ٳٸخٿٌح ن٬ڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٿٸي ىڄڄض أڅ أٿ٬نو ٿ٬نخ ّيهپ ڃ٬و ٷزَه ٻْٲ ٌٍّػو ًىٌ ٙ ّلپ ٿو ٻْٲ ّٔظويڃو ًىٌ -

 ٙ ّلپ ٿو.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ًٻٌحڅ كيػنخ ٫ز - 

٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ْٗن ٫ن أرِ حٿيٍىحء أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٫ن ىٌه حّٓش9 حٿٌّن آڃنٌح ًٻخنٌح ّظٸٌڅ ٿيڂ حٿزٍَ٘ ٳِ حٿـنش ًٳِ حٿلْخس حٿينْخ ٷخٽ9

 ٍَ ٿو.حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿڄٔڀڂ أً ط-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حرن حٿڄنټيٍ ٓڄ٬و ڃن ٤٫خء رن  - 

ّٔخٍ ٫ًزي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ ڃَٜ 

 ٓؤٿض أرخ حٿيٍىحء ٳٌٻَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٻَ نلٌه.

كيػنِ رټَْ رن أرِ حٿٔڄ٢ْ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ - 

رن أرِ حٿـ٬ي حٿ٤ٰٴخنِ ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ ٣ڀلش حٿ٬ْڄَُ ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

أ٬ّـِ أكيٻڂ أڅ ّٸَأ ٻپ ٌّځ ػڀغ حٿٸَآڅ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل نلن أ٬ٟٲ ڃن ًحٹ -

ػش أؿِحء ٳٸپ ىٌ حهلل أكي ؿِء ڃن أؿِحثو ٷخٽ ٫زي ًأ٫ـِ ٷخٽ9 ٳبڅ حهلل ؿِأ حٿٸَآڅ ػٚ

حهلل ٷخٽ أرِ ًكيػنخه ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 أ٬ّـِ أكيٻڂ أڅ ّٸَأ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٷخٽ أرِ ًٷخٽ 

 ڀو ٌٓحء.٫ٴخڅ كيػنخ رټَْ رن أرِ حٿٔڄ٢ْ ريٌح حٗٓنخى رڄؼ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش  - 
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٫ن ُّخى رن أرِ ُّخى ڃٌٿَ حرن ٫زخّ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أٙ أهزَٻڂ روَْ أ٫ڄخٿټڂ ًأُٻخىخ ٫ني ڃڀْټټڂ ًأٍٳ٬يخ ٿيٍؿخطټڂ ًهَْ ٿټڂ ڃن ا٤٫خء -

ٌىذ ًحٿٌٍٵ ًهَْ ٿټڂ ڃن أڅ طڀٸٌح ٫يًٻڂ ٳظ٠َرٌح ٍٷخريڂ ٠ًَّرٌڅ ٍٷخرټڂ ًٻَ حٿ

 حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن  - 

٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ ڃَٜ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ أطخه ٍؿپ ٳٸخٽ ڃخ طٸٌٽ ٳِ 

ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٳِ حٓهَس ٷخٽ ٿٸي ٓؤٿض ٫ن ِٗء ڃخ ٓڄ٬ض أكي  ٷٌٽ حهلل ٿيڂ حٿزٍَ٘

 ٓؤٽ ٫نو ر٬ي ٍؿپ ٓؤٽ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

رَ٘حىڂ ٳِ حٿلْخس حٿينْخ حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿڄٔڀڂ أً طٍَ ٿو ًرَ٘حىڂ ٳِ حٓهَس -

 حٿـنش.

ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ  - 

 حٿيٍىحء ڃؼپ كيّغ ُّي رن ًىذ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃن ڃخص ڃن أڃظِ ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش اٙ أڅ ٳْو ًاڅ ٍٯڂ أنٲ أرِ حٿيٍىحء.-

ذ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخث - 

٫زي حٿَكڄن حٿٔڀڄِ ٷخٽ ٻخڅ ٳْنخ ٍؿپ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ ٳَكپ اٿَ أرِ حٿيٍىحء ٳٸخٽ 

 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 حٿٌحٿي أ٢ًٓ أرٌحد حٿـنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ٫زي  - 

ځ حٿيٍىحء ٳظزْض ٫ني نٔخثو ًّٔؤٿيخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ َّٓپ حٿَ أ

ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخځ ٿْڀش ٳي٫خ هخىڃو ٳؤر٤خص ٫ڀْو ٳڀ٬نيخ ٳٸخٿض9 ٙ طڀ٬ن ٳبڅ أرخ حٿيٍىحء كيػنِ 

 أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 اڅ حٿڀ٬خنْن ٙ ّټٌنٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٗييحء ًٙ ٗٴ٬خء.-

كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

حٿِحىَّش كيَّ رن ٻَّذ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس حٿل٠َڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿيٍىحء ّٸٌٽ9 

 ٓؤٿض

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳِ ٻپ ٛٚس ٷَحءس ٷخٽ9 ن٬ڂ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ -

حٿٸٌځ ڃنو ٳٸخٽ9 ّخ حرن أهِ ڃخ أٍٍ حٗڃخځ  ًؿزض ىٌه ٳخٿظٴض اٿَ أرٌ حٿيٍىحء ًٻنض أٷَد

 اًح أځ حٿٸٌځ اٙ ٷي ٻٴخىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء  - 

 رن ّٔخٍ أڅ ڃ٬خًّش حٗظٍَ ٓٸخّش ڃن ٳ٠ش رؤٷپ ڃن ػڄنيخ أً أٻؼَ ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء9

 ًٓڀڂ ٫ن ڃؼپ ىٌح اٙ ڃؼٚ رڄؼپ. نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن أرِ رِس  - 

٫ن ٤٫خء حٿټْوخٍحنِ ٫ن أځ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9

 ٿْْ ِٗء أػٸپ ٳِ حٿڄِْحڅ ڃن هڀٶ كٔن.-

أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

أرِ كزْزش حٿ٤خثِ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳِ كيّؼو ٳڀٸْض أرخ حٿيٍىحء ٳٸخٽ 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃؼپ حٿٌُ ٬ّظٶ ٫ني حٿڄٌص ٻڄؼپ حٿٌُ ّييُ اًح ٗز٪.-

ًٻْ٪ كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن أرِ حٿٔٴَ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

ٻَٔ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ٓن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳؤٓظ٬يٍ ٫ڀْو ڃ٬خًّش ٳٸخٽ حٿٸَِٗ اڅ ىٌح 

ىٵ ٓنِ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش ٻٚ انخ ٓنَْٟو ٷخٽ ٳڀڄخ أٿق ٫ڀْو حٕنٜخٍُ ٷخٽ ڃ٬خًّش ٗؤنٺ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  رٜخكزٺ ًأرٌ حٿيٍىحء ؿخٿْ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 ّٸٌٽ9

ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّٜخد رِ٘ء ٳِ ؿٔيه ٳْظٜيٵ رو اٙ ٍٳ٬و حهلل رو ىٍؿش ًك٢ ٫نو ريخ -

ه٤ْجش ٷخٽ ٳٸخٽ حٕنٜخ9ٍُ أأنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 

 ن٬ڂ ٓڄ٬ظو أًنخُ ٫ًًخه ٷڀزِ ٬ّنِ ٳ٬ٴخ ٫نو.

كيػنخ رن أرِ ٫يٍ ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 

٫ڀٸڄش ٷخٽ ٿٸْض أرخ حٿيٍىحء ٷخٽ حرن أرِ ٫يٍ ٳِ كيّؼو ٳٸيڃض حٿ٘خځ ٳڀٸْض أرخ حٿيٍىحء 

ٷخٽ9 ڃڄن أنض ٷڀض ڃن أىپ حٿټٌٳش ٳٸخٽ9 ىپ طٸَأ ٫ڀَ ٷَحءس حرن ڃ٬ٌٔى ٷڀض9 ن٬ڂ ٷخٽ9 

َ ًحٿٌٻَ ًحٕنؼَ ٷخٽ ىټٌح ٳخٷَأ ًحٿڀْپ اًح َّٰ٘ ٷڀض ًحٿڀْپ اًح َّٰ٘ ًحٿنيخٍ اًح طـڀ

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَإىخ ٷخٽ9 أكٔزو ٷخٽ ٳ٠لٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٿْغ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أځ حٿيٍىحء  - 

٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٍى ٫ن ٫َٝ أهْو حٿڄٔڀڂ ٻخڅ 

 ِ ًؿپ أڅ َّى ٫نو نخٍ ؿينڂ ٌّځ حٿٸْخڃش.كٸخ ٫ڀَ حهلل ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

 ٬ّْٖ رن حٿٌٿْي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ9

 حٓظٸخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٳ٤َ ٳؤطِ رڄخء ٳظٌٟؤ.-

رِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ڃَْٰس ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

٫ڀٸڄش أنو ٷيځ حٿ٘خځ ٳيهپ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳٜڀَ ٳْو ٍٻ٬ظْن ًٷخٽ9 حٿڀيڂ حٍُٷنِ ؿڀْٔخ 

ٛخٿلخ ٷخٽ ٳـخء ٳـڀْ اٿَ أرِ حٿيٍىحء ٳٸخٽ ٿو أرٌ حٿيٍىحء9 ڃڄن أنض ٷخٽ9 ڃن أىپ 

َّٰ٘ ًحٿنيخٍ اًح طـڀَ ٷخٽ ٫ڀٸڄش  حٿټٌٳش ٷخٽ ٻْٲ ٓڄ٬ض حرن أځ ٫زي ّٸَأ ًحٿڀْپ اًح

ًحٿٌٻَ ًحٕنؼَ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٿٸي ٓڄ٬ظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ُحٽ 
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ىئٙء كظَ ٗټټٌنِ ػڂ ٷخٽ9 أٿڂ ّټن ٳْټڂ ٛخكذ حٿٌٓخى ًٛخكذ حٿَٔ حٿٌُ ٙ ٬ّڀڄو 

ٛخكذ حٿٌٓخى أكي ٯَْه ًحٿٌُ أؿَْ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٫ڀَ ٿٔخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 حرن ڃ٬ٌٔى ًٛخكذ حٿَٔ كٌّٴش ًحٿٌُ أؿَْ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٫ڄخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزو ٷخٽ أهزَنِ ڃَْٰس ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ارَحىْڂ ٷخٽ ًىذ ٫ڀٸڄش اٿَ حٿ٘خځ ٳٌٻَ حٿليّغ. 

ڂ رن أرِ حٿـ٬ي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٓخٿ - 

حٿ٤ٰٴخنِ ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش حٿ٬ْڄَُ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓخځ ٷخٽ9

 ڃن كٴ٦ ٫َ٘ آّخص ڃن أًٽ ٌٍٓس حٿټيٲ ٫ٜڂ ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ ٓخٿڂ رن  - 

 رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٳٌٻَ ڃؼڀو.أرِ حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو  - 

كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٻخڅ ٷظخىس ّٸٚ رو ٫ڀْنخ ٷخٽ كيػنخ ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي حٿ٤ٰٴخنِ ٫ن 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل  كيّغ ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش حٿ٬ْڄَُ ٫ن كيّغ أرِ حٿيٍىحء ًَّّو

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو ػڂ ٍؿ٪ اٿَ كيّغ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ 

٫ن كيّغ ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ًَّّو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن كٴ٦ 

 ٫َ٘ آّخص ڃن ٌٍٓس حٿټيٲ.

حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن آلٶ أنزؤنخ ٫زي  - 

أرٌ رټَ حٿني٘ڀِ ٫ن ڃًَُٵ أرِ رټَْ حٿظْڄِ ٫ن أځ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٍى ٫ن ٫َٝ أهْو ٍى حهلل ٫ن ًؿيو حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.-

ڄَْٰس ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حٿ - 

٫ن ٫ڀٸڄش ٷخٽ أطْض حٿ٘خځ ٳيهڀض حٿڄٔـي ٳٜڀْض ٍٻ٬ظْن ًٷڀض حٿڀيڂ َّٔ ٿِ ؿڀْٔخ 

 ٛخٿلخ ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ ٬ٗزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء حٿلٔن رن ٌٓحٍ كيػنخ ٿْغ ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن  - 

رخ حٿيٍىحء ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرِ كخرْ؟؟ ِّّي رن ڃَْٔس ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ حٿيٍىحء طٸٌٽ ٓڄ٬ض أ

 أرخ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓخځ ّٸٌٽ9

ڃخ ٓڄ٬ظو ّټنْو ٷزڀيخ ًٙ ر٬يىخ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ ّخ ٫َْٔ انِ رخ٫غ ڃن -

ر٬يٹ أڃش اڅ أٛخريڂ ڃخ ّلزٌڅ كڄيًح حهلل ًٗټًَح ًاڅ أٛخريڂ ڃخ ّټَىٌڅ حكظٔزٌح 

 كڀڂ ًٙ ٫ڀڂ ٷخٽ9 أ٤٫ْيڂ ڃن ًٛزًَح ًٙ كڀڂ ًٙ ٫ڀڂ ٷخٽ9 ّخٍد ٻْٲ ىٌح ٿيڂ ًٙ

 كڀڄِ ٫ًڀڄِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنِ ٓيْپ رن أرِ ٛيٷش ٷخٽ  - 
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كيػنِ ٻؼَْ رن حٿٴ٠پ حٿ٤ٴخًُ كيػنِ ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ9 أطْض أرخ حٿيٍىحء 

ٌح حٿزڀي أً ڃخ ؿخء رٺ ٷخٽ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ٷزٞ ٳْو ٳٸخٽ ٿ9ِ ّخ حرن أهِ ڃخ أ٫ڄيٹ اٿَ ى

ٷڀض9 ٙ اٙ ٛڀش ڃخ ٻخڅ رْنٺ ًرْن ًحٿيُ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء رجْ ٓخ٫ش 

 حٿټٌد ىٌه ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓخځ ّٸٌٽ9

ڃن طٌٟؤ ٳؤكٔن ًٌٟءه ػڂ ٷخٽ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن أً أٍر٬خ ٗٺ ٓيپ ّلٔن ٳْيڄخ حٿٌٻَ -

ًؿپ ٯٴَ ٿو ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخه ٬ْٓي رن أرِ حٿَرْ٪  ًحٿو٩ٌ٘ ػڂ حٓظٰٴَ حهلل ٫ِ

حٿٔڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٛيٷش حرن أرِ ٓيپ حٿينخثِ ٷخٽ ٫زي حهلل ًأكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ًىڂ ٳِ 

 حٓڂ حٿْ٘ن ٳٸخٽ ٓيپ رن أرِ ٛيٷش ًانڄخ ىٌ ٛيٷش رن أرِ ٓيپ حٿينخثِ.

خ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػن - 

َِ حٿنخّ ٳؤىهڀٌح ٫ڀْو ٳٸڀض ٓڄ٬ض  ٛخٿق ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أنو اً ك٠َ ٷخٽ9 حىهڀٌح ٫ڀ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓخځ ّٸٌٽ9

ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ؿ٬ڀو حهلل ٳِ حٿـنو ًڃخ ٻنض أكيػټڄٌه اٙ ٫ني حٿڄٌص -

حٿيٍىحء ٳٸخٽ9 ٛيٵ أهِ ًڃخ ٻخڅ ّليػټڂ  ًحٿ٘يْي ٫ڀَ ًٿٺ ٫ٌّڄَ أرٌ حٿيٍىحء ٳؤطٌح أرخ

 رو اٙ ٫ني ڃٌطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن هخٿي رن ڃلڄي  - 

 ٫ن رٚٽ رن أرِ حٿيٍىحء ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 كزٺ حٿِ٘ء ّٜڂ ٬ًّڄِ.-

ن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ9 أطْض أرخ حٿيٍىحء ػنِ ٻؼَْ رن حٿٴ٠پ حٿ٤ٴخًُ كيػنِ ٌّٓٲ ر

ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ٷزٞ ٳْو ٳٸخٽ ٿ9ِ ّخ حرن أهِ ڃخ أ٫ڄيٹ اٿَ ىٌح حٿزڀي أً ڃخ ؿخء رٺ ٷخٽ 

ٷڀض9 ٙ اٙ ٛڀش ڃخ ٻخڅ رْنٺ ًرْن ًحٿيُ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء رجْ ٓخ٫ش 

 حٿټٌد ىٌه ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓخځ ّٸٌٽ9

ن طٌٟؤ ٳؤكٔن ًٌٟءه ػڂ ٷخٽ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن أً أٍر٬خ ٗٺ ٓيپ ّلٔن ٳْيڄخ حٿٌٻَ ڃ-

ًحٿو٩ٌ٘ ػڂ حٓظٰٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٯٴَ ٿو ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخه ٬ْٓي رن أرِ حٿَرْ٪ 

حٿٔڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٛيٷش حرن أرِ ٓيپ حٿينخثِ ٷخٽ ٫زي حهلل ًأكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ًىڂ ٳِ 

 يٷش ًانڄخ ىٌ ٛيٷش رن أرِ ٓيپ حٿينخثِ.حٓڂ حٿْ٘ن ٳٸخٽ ٓيپ رن أرِ ٛ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن أرِ  - 

َِ حٿنخّ ٳؤىهڀٌح ٫ڀْو ٳٸڀض ٓڄ٬ض  ٛخٿق ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أنو اً ك٠َ ٷخٽ9 حىهڀٌح ٫ڀ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓخځ ّٸٌٽ9

جخ ؿ٬ڀو حهلل ٳِ حٿـنو ًڃخ ٻنض أكيػټڄٌه اٙ ٫ني حٿڄٌص ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗ-

ًحٿ٘يْي ٫ڀَ ًٿٺ ٫ٌّڄَ أرٌ حٿيٍىحء ٳؤطٌح أرخ حٿيٍىحء ٳٸخٽ9 ٛيٵ أهِ ًڃخ ٻخڅ ّليػټڂ 

 رو اٙ ٫ني ڃٌطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن هخٿي رن ڃلڄي  - 
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 ْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن رٚٽ رن أرِ حٿيٍىحء ٫ن أر

 كزٺ حٿِ٘ء ّٜڂ ٬ًّڄِ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃَْٰس أنو ٓڄ٪  - 

ارَحىْڂ ّليع ٷخٽ9 أطَ ٫ڀٸڄش حٿ٘خځ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳٸخٽ9 حٿڀيڂ ًٳٶ ٿِ ؿڀْٔخ ٛخٿلخ 

ڃڄن أنض ٳٸڀض9 ڃن أىپ حٿټٌٳش ٳٸخٽ9 ٷخٽ ٳـڀٔض اٿَ حٿَؿپ ٳبًح ىٌ أرٌ حٿيٍىحء ٳٸخٽ9 

ىپ طٍَ ٻْٲ ٻخڅ ٫زي حهلل ّٸَأ ىٌح حٿلَٱ ًحٿڀْپ اًح َّٰ٘ ًحٿنيخٍ اًح طـڀَ ًڃخ هڀٶ 

 حٿٌٻَ ًحٕنؼَ ٳٸڀض9 ٻخڅ ّٸَأىخ ًحٿڀْپ اًح ِّٰ٘ ًحٿنيخٍ اًح طـڀِ ًحٿٌٻَ ًحٕنؼَ ٳٸخٽ9

ىئٙء كظَ ٻخنٌح ىټٌح ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأىخ ٳڄخُحٽ رِ -

ّ٘ټټٌنِ ػڂ ٷخٽ9 أٿْْ ٳْټڂ ٛخكذ حٿٌٓخى ًحٿٌٔحٹ ٬ّنِ ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى أٿْْ ٳْټڂ 

حٿٌُ أؿخٍه حهلل ٫ڀَ ٿٔخڅ نزْو ڃن حٿ٤٘خڅ ٬ّنِ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ أٿْْ ٳْټڂ حٿٌُ ٬ّڀڂ 

 حٿَٔ ًٙ ٬ّڀڄو ٯَْه كٌّٴش.

رن ٫ڄًَ ٫ن َّٗق رن ٫زْي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٛٴٌحڅ - 

٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ حرن آىځ ٙ 

 ط٬ـِ ڃن أٍر٪ ٍٻ٬خص أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ آهَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ حرن نخٳ٪ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن  - 

نٴَْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ أًٛخنِ هڀْڀِ ٛڀَ حهلل  أرِ حىٍّْ حٿٔټٌنِ ٫ن ؿزَْ رن

٫ڀْو ًٓڀڂ رؼٚع ٙ أى٫ين ٿِ٘ء أًٛخنِ رْٜخځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ًأڅ ٙ أنخځ اٙ 

 ٫ڀَ ًطَ ًٓزلش حٿ٠لَ ٳِ حٿل٠َ ًحٿٔٴَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃَْٰس أنو ٓڄ٪  - 

أطَ ٫ڀٸڄش حٿ٘خځ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳٸخٽ9 حٿڀيڂ ًٳٶ ٿِ ؿڀْٔخ ٛخٿلخ  ارَحىْڂ ّليع ٷخٽ9

ٷخٽ ٳـڀٔض اٿَ حٿَؿپ ٳبًح ىٌ أرٌ حٿيٍىحء ٳٸخٽ9 ڃڄن أنض ٳٸڀض9 ڃن أىپ حٿټٌٳش ٳٸخٽ9 

ىپ طٍَ ٻْٲ ٻخڅ ٫زي حهلل ّٸَأ ىٌح حٿلَٱ ًحٿڀْپ اًح َّٰ٘ ًحٿنيخٍ اًح طـڀَ ًڃخ هڀٶ 

 پ اًح ِّٰ٘ ًحٿنيخٍ اًح طـڀِ ًحٿٌٻَ ًحٕنؼَ ٳٸخٽ9حٿٌٻَ ًحٕنؼَ ٳٸڀض9 ٻخڅ ّٸَأىخ ًحٿڀْ

ىټٌح ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأىخ ٳڄخُحٽ رِ ىئٙء كظَ ٻخنٌح -

ّ٘ټټٌنِ ػڂ ٷخٽ9 أٿْْ ٳْټڂ ٛخكذ حٿٌٓخى ًحٿٌٔحٹ ٬ّنِ ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى أٿْْ ٳْټڂ 

َٓ أٿْْ ٳْټڂ حٿٌُ ٬ّڀڂ حٿٌُ أؿخٍه حهلل ٫ڀَ ٿٔخڅ نزْو ڃن حٿ٤٘خڅ ٬ّنِ ٫ڄخٍ رن ّخ

 حٿَٔ ًٙ ٬ّڀڄو ٯَْه كٌّٴش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن َّٗق رن ٫زْي  - 

٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ حرن آىځ ٙ 

 ط٬ـِ ڃن أٍر٪ ٍٻ٬خص أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ آهَه.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ حرن نخٳ٪ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن كي - 

أرِ حىٍّْ حٿٔټٌنِ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ أًٛخنِ هڀْڀِ ٛڀَ حهلل 
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٫ڀْو ًٓڀڂ رؼٚع ٙ أى٫ين ٿِ٘ء أًٛخنِ رْٜخځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ًأڅ ٙ أنخځ اٙ 

 حٿل٠َ ًحٿٔٴَ.٫ڀَ ًطَ ًٓزلش حٿ٠لَ ٳِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ حرن ٫ْْنش ٫ن ٤٫خء ٬ّنِ حرن حٿٔخثذ ٫ن أرِ  - 

٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 

 حٿٌحٿي أ٢ًٓ أرٌحد حٿـنش ٳخكٴ٦ ًٿٺ حٿزخد أً ى٫و.

ٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن رن أرِ ڃڀټش ٫ن ٬ّڀَ رن ڃڄڀٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓ - 

٫ن أځ أرِ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ّزڀٮ رو ڃن أ٤٫ِ ك٨و ڃنڄن حٿَٳٶ أ٤٫ِ ك٨و ڃن 

 حٿوَْ ًٿْْ ِٗء أػٸپ ٳِ حٿڄِْحڅ ڃن حٿوڀٶ حٿلٔن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش ٷخٽ  - 

َِ ٷيڃنخ ا َِ ٷَحءس ٫زي حهلل ٳؤٗخًٍح اٿ ٿَ حٿ٘خځ ٳؤطخنخ أرٌ حٿيٍىحء ٳٸخٽ9 أٳْټڂ أكي ّٸَأ ٫ڀ

ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ أنخ ٳٸخٽ ٻْٲ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل ّٸَأ ىٌه حّٓش ًحٿڀْپ اًح َّٰ٘ ًحٿنيخٍ اًح 

طـڀَ ٷخٽ ٷڀض ٓڄ٬ظو ّٸَأ ًحٿڀْپ اًح ِّٰ٘ ًحٿنيخٍ اًح طـڀِ ًحٿٌٻَ ًحٕنؼَ ٷخٽ9 ًأنخ 

٬ظو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَإىخ ًىئٙء َّّيًڅ أڅ حٷَأ ًڃخ هڀٶ ٳٚ ًحهلل ٓڄ

 أطخر٬يڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ڃَس أهٍَ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 

 ٬ّڀَ رن ڃخٿٺ ٫ن أځ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٌّځ حٿٸْخڃش هڀٶ كٔن.أػٸپ ِٗء ٳِ حٿڄِْحڅ -

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ٤٫خء  - 

رن ّٔخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ ڃَٜ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ ٓجپ ٫ن ىٌه حّٓش ٿيڂ حٿزٍَ٘ 

ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٳِ حٓهَس ٳٸخٽ ٿٸي ٓؤٿض ٫ن ِٗء ڃخ ٓڄ٬ض أكيح ٓؤٽ ر٬ي ٍؿپ ٓؤٽ 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 ىِ حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ أً ٫نو ٍٓ

 طٍَ ٿو رَ٘حه ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًرَ٘حه ٳِ حٓهَس حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ حٿٸَىًِٓ ٫ن ٷْْ رن  - 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أڃٌحٽ ٬ٓي ٫ن ٍؿپ كيػو ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

حٿٔڀ٤خڅ ٳٸخٽ ڃخ أطخٹ حهلل ڃنيخ ڃن ٯَْ ڃٔؤٿش ًٙ اَٗحٱ ٳټڀو ًطڄٌٿو ٷخٽ ًٷخٽ حٿلٔن 

 ٙ رؤّ ريخ ڃخ ٿڂ َّكپ اٿْيخ أً َّ٘ٱ ٫ڀْيخ.

 كيّغ أځ حٿيٍىحء ٍِٟ حهلل ٫نيخ

٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٳ٠ْپ ٬ّنِ حرن ٯًِحڅ ٷخٽ ٓڄ - 

٣ڀلش رن ٫زْي حهلل رن ٻَِّ ٷخٽ ٓڄ٬ض أځ حٿيٍىحء ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 انو ّٔظـخد ٿڀڄَء ر٨يَ حٿْٰذ ٕهْو ٳڄخ ى٫خ ٕهْو ري٫ٌس اٙ ٷخٽ حٿڄڀٺ ًٿٺ رڄؼپ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 
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ٌحڅ رن ٫زي حهلل ًٻخنض طلزو أځ حٿيٍحء ٳؤطخىڂ ٳٌؿي أځ حٿيٍىحء ٳٸخٿض ٿو9 أطَّي حٿلؾ ٛٴ

حٿ٬خځ ٳٸخٽ9 ن٬ڂ ٷخٿض9 ٳخى٩ ٿنخ روَْ ٳبڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9 اڅ ى٫ٌس 

حٿڄَء حٿڄٔڀڂ ڃٔظـخرو ٕهْو ر٨يَ حٿْٰذ ٫ني ٍأٓو ڃڀٺ ڃٌٻپ رو ٻڀڄخ ى٫خ ٕهْو روَْ 

رڄؼپ ٷخٽ ٳوَؿض اٿَ حٿٌٔٵ ٳڀٸْض أرخ حٿيٍىحء ٳليػنِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ  ٷخٽ9 آڃْن ًٿٺ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼپ ًٿٺ.

 ڃن كيّغ أٓڄخء حرنش ِّّي ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ أرِ ًٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض حرن أرِ  - 

 كْٔن ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ كْٔن ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أٓڄخء أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٙ طـڄ٬ن ؿ٫ٌخ ًٻٌرخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ كْٔن ٓڄ٪ ٗيَح ّٸٌٽ ٓڄ٬ض  - 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  أٓڄخء رنض ِّّي اكيٍ نٔخء رنِ حٕٗيپ طٸٌٽ9 ڃَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 ًنلن ٳِ نٌٔس ٳٔڀڂ ٫ڀْنخ ًٷخٽ9

اّخٻن ًٻٴَ حٿڄن٬ڄْن ٳٸڀنخ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ٻٴَ حٿڄن٬ڄْن ٷخٽ9 ٿ٬پ اكيحٻن أڅ ط٤ٌٽ -

أّڄظيخ رْن أرٌّيخ ًط٬نْ ٳَُْٷيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ًُؿخ ًَُّٷيخ ڃنو ڃخٙ ًًٿيح ٳظ٠ٰذ 

 س هَْح ٷ٢.حٿ٠ٰزش ٳَحكض طٸٌٽ ڃخ ٍأّض ڃنو ٌّڃخ هَْح ٷ٢ ًٷخٽ ڃَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن كيػنخ أرِ ٯنْش ٫ن ڃلڄي رن ڃيخؿَ  - 

 ٫ن أرْو ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٙ طٸظڀٌح أًٙىٻڂ َٓح ٳبڅ ٷظپ حٿْٰپ ّيٍٹ حٿٴخٍّ ٳْي٫ؼَه ٫ن ٧يَ ٳَٓو.-

أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي حهلل كيػنخ ىحًى حًٕىُ ٫ن ٗيَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 َِ أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض9 أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرخ٬ّو ٳينٌص ٫ًڀ

ٌٓحٍحڅ ڃن ًىذ ٳزَٜ رزْٜٜيڄخ ٳٸخٽ9 أٿٸِ حٿٌٔحٍّن ّخ أٓڄخء أڃخ طوخٳْن أڅ 

ٌٍّٹ حهلل رٌٔحٍ ڃن نخٍ ٷخٿض ٳؤٿٸْظيڄخ ٳڄخ أىٍُ ڃن أ  هٌىڄخ.ّٔ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حرن ِّّي حًٕىُ ٫ن  - 

ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٙ ّٜڀق 

 ڃن حٿٌىذ ِٗء ًٙ رْٜٜو.

كٌٗذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٫ن ٗيَ رن  - 

 أٓڄخء ٷخٿض طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى٫ٍو ڃَىٌنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټخٍ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ حٿٴِحٍُ  - 

 ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ڃؼڀو.

أٓڄخء  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كْٔن ٫ن ٗيَ ٫ن - 

ٷخٿض9 أطخنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطِ رڀزن ٳٸخٽ9 أطَ٘رْن ٷڀض ٙ ن٘ظيْو ٳٸخٽ9 ٙ 
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 طـڄ٬ن ٻٌرخ ًؿ٫ٌخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ؿََّ رن كخُځ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

ِ رْظو ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ

 ٳٸخٽ9

اًح ٻخڅ ٷزپ هًَؽ حٿيؿخٽ رؼٚع ٓنْن كزٔض حٿٔڄخء ػڀغ ٷ٤َىخ ًكزٔض حٍٕٝ ػڀغ -

نزخطيخ ٳبًح ٻخنض حٿٔنش حٿؼخنْش كزٔض حٿٔڄخء ػڀؼِ ٷ٤َىخ ًكزٔض حٍٕٝ ػڀؼِ نزخطيخ ٳبًح 

ٻخنض حٿٔنش حٿؼخٿؼو كزٔض حٿٔڄخء ٷ٤َىخ ٻڀو ًكزٔض حٍٕٝ نزخطيخ ٻڀو ٳٚ ّزٸَ ًً هٲ 

اٙ ىڀٺ ٳْٸٌٽ حٿيؿخٽ ٿڀَؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش أٍأّض اڅ ر٬ؼض ارڀٺ ٟوخڃخ  ًٙ ٧ڀٲ

٫ًَٟيخ ٨٫خڃخ أٓنڄظيخ أط٬ڀڂ انِ ٍرٺ ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٳظڄؼپ ٿو حٿْ٘خ٣ْن ٫ڀَ ٌٍٛس ارڀو 

ٳْظز٬و ًّٸٌٽ ٿڀَؿپ أٍأّض اڅ ر٬ؼض أرخٹ ًحرنٺ ًڃن ط٬َٱ ڃن أىڀٺ أط٬ڀڂ انِ ٍرٺ 

ڂ ٳْظز٬و ػڂ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٳْڄؼپ ٿو حٿْ٘خ٣ْن ٫ڀَ ٌٍٛى

ًٓڀڂ ًرټَ أىپ حٿزْض ػڂ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن نزټِ ٳٸخٽ9 ڃخ 

ّزټْټڂ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ًٻَص ڃن حٿيؿخٽ ٳٌحهلل اڅ أڃش أىڀِ ٿظ٬ـن ٫ـْنيخ ٳڄخ 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 طزڀٮ كظَ طټخى طٴظض ڃن حٿـ٩ٌ ٳټْٲ نٜن٪ ٌّڃجٌ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

ّټٴِ حٿڄئڃنْن ٫ن حٿ٬٤خځ ًحٿَ٘حد ٌّڃجٌ حٿظٔزْق ًحٿظلڄْي ػڂ ٷخٽ9 ٙ طزټٌح ٳبڅ ّوَؽ 

 حٿيؿخٽ ًأنخ ٳْټڂ ٳؤنخ كـْـو ًاڅ ّوَؽ ر٬يُ ٳخهلل هڀْٴظِ ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن  - 

٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ  ٗيَ رن كٌٗذ

انو ٫ڄپ ٯَْ ٛخٿق ًٓڄ٬ظو ّٸَأ ّخ ٫زخىُ حٿٌّن أَٓٳٌح ٫ڀَ أنٴٔيڂ ٙ طٸن٤ٌح ڃن 

 ٍكڄش حهلل اڅ حهلل ّٰٴَ حٿٌنٌد ًٙ ّزخٿِ انو ىٌ حٿٰٴٌٍ حٿَكْڂ.

نخ ىحًى رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػ - 

حرن هؼْڂ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّو٤ذ ّٸٌٽ9

ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ڃخ ّلڄڀټڂ ٫ڀَ أڅ طظخر٬ٌح ٳِ حٿټٌد ٻڄخ ّظظخر٪ حٿٴَحٕ ٳِ حٿنخٍ ٻپ -

و ٿَْْٟيخ أً ٍؿپ حٿټٌد ّټظذ ٫ڀَ حرن آىځ اٙ ػٚع هٜخٽ ٍؿپ ٻٌد ٫ڀَ حڃَأط

 ٻٌد ٳِ هي٬ّش كَد أً ٍؿپ ٻٌد رْن حڃَأّن ڃٔڀڄْن ٿْٜڀق رْنيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن ٗيَ رن  - 

 كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

َ ًحٿ٘يَ ٻخٿـڄ٬ش ًحٿـڄ٬ش ٻخٿٌْځ ًحٿٌْځ ّڄټغ حٿيؿخٽ ٳِ حٍٕٝ أٍر٬ْن ٓنش ٻخٿ٘ي-

 ٻخ٤َٟحځ حٿ٬ٔٴش ٳِ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ىٌ حرن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنخ ٗيَ  - 

رن كٌٗذ ٷخٽ كيػظنِ أٓڄخء رنض ِّّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٪ نٔخء 
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 طلَٔ ٿنخ ٫ن ّيٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل حٿڄٔڀڄْن ٿڀز٬ْش ٳٸخٿض ٿو أٓڄخء أٙ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 انِ ٿٔض أٛخٳق حٿنٔخء ًٿټن آهٌ ٫ڀْين ًٳِ حٿنٔخء هخٿش ٿيخ 

 ٫ڀْيخ ٷڀزخڅ ڃن ًىذ ًهٌحطْڂ ڃن ًىذ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ٍّن ًهٌحطْڂ ٳٸخٿض9 أ٫ًٌ ّخ ىٌه ىپ َّٔٹ أڅ ّلڀْٺ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن ؿڄَ ؿينڂ ٌٓح-

رخهلل ّخ نزِ حهلل ٷخٿض ٷڀض ّخ هخٿظِ ح٣َكِ ڃخ ٫ڀْٺ ٳ٤َكظو ٳليػظنِ أٓڄخء ًحهلل ّخ رنِ 

ٿٸي ٣َكظو ٳڄخ أىٍُ ڃن ٿٸ٤و ڃن ڃټخنو ًاٙ حٿظٴض ڃنخ أكي اٿْو ٷخٿض أٓڄخء ٳٸڀض9 ّخ 

حهلل ٛڀَ حهلل نزِ حهلل اڅ أكيىن طٜڀٲ ٫ني ًُؿيخ اًح ٿڂ طڀڄق ٿو أً طلڀَ ٿو ٳٸخٽ نزِ 

٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃخ ٫ڀَ اكيحٻن أڅ طظوٌ ٷ٣َْن ڃن ٳ٠و ًطظوٌ ٿيخ ؿڄخنظْن ڃن ٳ٠و 

 ٳظيٍؿو رْن أنخڃڀيخ رِ٘ء ڃن ٫ُٴَحڅ ٳبًح ىٌ ٻخٿٌىذ ّزَٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ ٷخٽ حرن ؿَّؾ أڅ ڃ٬ڄَ أَٗد ڃن  - 

 خڅ ًهڄٌٔڅ ٓنش.حٿ٬ڀڂ رؤنٴ٪؟؟ ٷخٽ أرِ ًڃخص ڃ٬ڄَ ًٿو ػڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿنَٜ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي كيػنِ ٗيَ رن كٌٗذ  - 

ٷخٽ كيػظنِ أٓڄخء رنض ِّّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 حٿوْپ ٳِ نٌحْٛيخ 

ِ حٿوَْ ڃ٬ٸٌى أريح اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳڄن ٍر٤يخ ٫نيه ٳِ ٓزْپ حهلل ًأنٴٶ ٫ڀْيخ حكظٔزيخ ٳ

ٓزْپ حهلل ٳبڅ ٗز٬يخ ًؿ٫ٌيخ ًٍّيخ ٧ًڄؤىخ ًأًٍحػيخ ًأرٌحٿيخ ٳٚف ٳِ ڃٌحُّنو ٌّځ 

حٿٸْخڃش ًڃن ٍر٤يخ ٍّخء ًٓڄ٬ش ًٳَكخ ًڃَكخ ٳبڅ ٗز٬يخ ًؿ٫ٌيخ ًٍّيخ ٧ًڄؤىخ 

 ًأًٍحػيخ ًأرٌحٿيخ هَٔحڅ ٳِ ڃٌحُّنو ٌّځ حٿٸْخڃش.

ًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خ - 

ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض انِ ٓهٌس رِڃخځ حٿ٠٬زخء نخٷش ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أنِٿض ٫ڀْش حٿڄخثيس ٻڀيخ ٳټخىص ڃن ػٸڀيخ طيٵ ر٠٬ي حٿنخٷش.

ْغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٿ - 

٫ن ٗيَ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَ٘حد ٳيحٍ 

٫ڀَ حٿٸٌځ ًٳْيڂ ٍؿپ ٛخثڂ ٳڀڄخ رڀٰو ٷخٽ ٿو حَٗد ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٿْْ ّٴ٤َ أً 

 ٌّٜځ حٿيىَ ٳٸخٽ9

 ٬ّنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٛخځ ڃن ٛخځ حٕري.-

رِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫ن ى٘خځ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

ّلَْ ٫ن ڃلڄٌى رن ٫ڄًَ أڅ أٓڄخء رنض ِّّي كيػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٷخٽ9 أّڄخ حڃَأس طلڀض ٷٚىس ڃن ًىذ ؿ٬پ ٳِ ٫نٸيخ ڃؼڀيخ ڃن نخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ًأّڄخ حڃَحس 

ڃؼڀيخ ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ٫زي ؿ٬ڀض ٳِ أًنيخ هَٛش ڃن ًىذ ؿ٬پ ٳِ أًنيخ 

حٿٜڄي ٳِ كيّؼو ٷخٽ كيػنخ ڃلڄٌى رن ٫ڄًَ ٷخٽ ًأّڄخ حڃَأس ؿ٬ڀض ٳِ أًنيخ هَٛخ 

 ؿ٬پ ٳِ أًنيخ ڃؼڀو ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كٴٚ حٿَٔحؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٗيَ رن  - 
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يخ ٻخنض طل٠َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ كٌٗذ ّليع ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي أن

حٿنٔخء ٳؤرَٜ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڃَحس ٫ڀْيخ ٌٓحٍحڅ ڃن ًىذ ٳٸخٽ ٿيخ9 

ٌٍّٹ حهلل ٌٓحٍّن ڃن نخٍ ٷخٿض9 ٳؤهَؿظو ٷخٿض أٓڄخء9 ٳٌحهلل ڃخ أىٍُ أىِ  أَّٔٹ أڅ ّٔ

 ن٫ِظو أځ أنخ ن٫ِظو.

حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي - 

٫ن أٓڄخء رنض ِّّي حٕنٜخٍّش ٷخٿض9 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظِ ٳٌٻَ 

حٿيؿخٽ ٳٸخٽ9 اڅ رْن ّيّو ػٚع ٓنْن ٓنش طڄٔٺ حٿٔڄخء ػڀغ ٷ٤َىخ ًحٍٕٝ ػڀغ نزخطيخ 

ٿؼخٿؼش طڄٔٺ حٿٔڄخء ٷ٤َىخ ٻڀو ًحٿؼخنْش طڄٔٺ حٿٔڄخء ػڀؼِ ٷ٤َىخ ًحٍٕٝ ػڀؼِ نزخطيخ ًح

 ًحٍٕٝ نزخطيخ ٻڀو ٳٚ ّزٸَ ًحص َّٟ ًٙ ًحص ٧ڀٲ ڃن حٿزيخثڂ اٙ ىڀټض 

ًاڅ أٗي ٳظنظش أڅ ّؤطِ ح٫َٕحرِ ٳْٸٌٽ أٍأّض اڅ أكْْض ٿٺ ارڀٺ حٿٔض ط٬ڀڂ أنِ ٍرٺ 

 ٷخٽ ٳْٸٌٽ رڀَ ٳظڄؼپ حٿْ٘خ٣ْن ٿو نلٌ ارڀو ٻؤكٔن ڃخ طټٌڅ ٫ًَٟيخ ًأ٨٫ڄو أٓنڄش 

ّؤطِ حٿَؿپ ٷي ڃخص أهٌه ًڃخص أرٌه ٳْٸٌٽ أٍأّض اڅ أكْْض ٿٺ أرخٹ ًأكْْض ٿٺ ٷخٽ ً

 أهخٹ أٿٔض ط٬ڀڂ أنِ ٍرٺ ٳْٸٌٽ رڀَ ٳظڄؼپ ٿو حٿْ٘خ٣ْن نلٌ أرْو ًنلٌ أهْو 

ٷخٿض ػڂ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلخؿش ػڂ ٍؿ٪ ٷخٿض ًحٿٸٌځ ٳِ حىظڄخځ ًٯڂ 

خد ًٷخٽ ڃيْڂ أٓڄخء ٷخٿض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي ڃڄخ كيػيڂ رو ٷخٿض ٳؤهٌ رڀـڄظِ حٿز

هڀ٬ض أٳجيطنخ رٌٻَ حٿيؿخٽ ٷخٽ ًاڅ ّوَؽ ًأنخ كِ ٳؤنخ كـْـو ًاٙ ٳبڅ ٍرِ هڀْٴظِ 

٫ڀَ ٻپ ڃئڃن ٷخٿض أٓڄخء9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ًحهلل ٿن٬ـن ٫ـْنظنخ ٳڄخ نوظزِىخ كظَ نـ٩ٌ 

 ڃن حٿظٔزْق ًحٿظٸيّْ.ٳټْٲ رخٿڄئڃنْن ٌّڃجٌ ٷخٽ9 ّـِّيڂ ڃخ ّـُِ أىپ حٿٔڄخء 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنخ ٗيَ ٷخٽ  - 

ًكيػظنِ أٓڄخء رنض ِّّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀْ ڃـڀٔخ ڃَس ّليػيڂ 

٫ن ح٫ٌٍٕ حٿيؿخٽ ٳٌٻَ نلٌه ًُحى ٳْو ٳٸخٽ9 ڃيْڂ ًٻخنض ٻڀڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ًٓڀڂ اًح ٓؤٽ ٫ن ِٗء ّٸٌٽ ڃيْڂ ًُحى ٳْو ٫ڀْو

ٳڄن ك٠َ ڃـڀِٔ ًٓڄ٪ ٷٌٿِ ٳڀْزڀٮ حٿ٘خىي ڃنټڂ حٿٰخثذ ًح٫ڀڄٌح أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ -

ٛلْق ٿْْ رؤ٫ٌٍ ًأڅ حٿيؿخٽ أ٫ٌٍ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن رْن ٫ْنْو ڃټظٌد ٻخٳَ ّٸَإه ٻپ 

 ڃئڃن ٻخطذ ًٯَْ ٻخطذ.

ٷخٽ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ  - 

٫ن حٓلخٵ رن ٍحٗي ٫ن حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿيخ أٓڄخء رنض ِّّي رن ٓټن ٷخٿض ٿڄخ 

 طٌٳِ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٛخكض أڃو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 أٙ َّٳؤ ىڃ٬ٺ ًٌّىذ كِنٺ ٳبڅ حرنٺ أًٽ ڃن ٟلٺ حهلل ٿو ًحىظِ ٿو حٿ٬َٕ.-

 كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ كيػنِ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ػخرض رن حٿ٬ـٚڅ ٫ن ڃـخىي ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿ٬ٸْٸش ٫ن حٿٰٚځ ٗخطخڅ ڃټخٳؤطخڅ ٫ًن حٿـخٍّش ٗخس.-
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٬ض ٗيَح كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ كٴٚ حٿَٔحؽ ٓڄ - 

ّٸٌٽ كيػظنِ أٓڄخء رنض ِّّي أنيخ ٻخنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿَؿخٽ 

ًحٿنٔخء ٷ٬ٌى ٫نيه ٳٸخٽ9 ٿ٬پ ٍؿٚ ّٸٌٽ ڃخ ّٴ٬پ رؤىڀو ًٿ٬پ حڃَأس طوزَ رڄخ ٳ٬ڀض ڃ٪ 

 ًُؿيخ ٳؤٍځ حٿٸٌځ ٳٸڀض9 أُ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل انين ٿْٸڀن ًانيڂ ٿْٴ٬ڀٌڅ ٷخٽ9

 ڄخ ًٿٺ ڃؼپ حٿ٤ْ٘خڅ ٿٸِ ٤ْٗخنش ٳِ ٣َّٶ ٳْٰ٘يخ ًحٿنخّ ّن٨ًَڅ.ٳٚ طٴ٬ڀٌح ٳبن-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ًزي حٿٌحٍع ٷخٽ  - 

أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄٌى رن ٫ڄًَ أڅ أٓڄخء رنض ِّّي كيػظو أڅ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

س طلڀض ٷٚىس ڃن ًىذ ؿ٬پ ٳِ ٫نٸيخ ڃؼڀيخ ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ًأّڄخ حڃَأس أّڄخ حڃَأ-

 ؿ٬ڀض ٳِ أًنيخ هَٛخ ڃن ًىذ ؿ٬پ ٳِ أًنيخ ڃؼڀو ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن  - 

أٓڄخء رنض ِّّي طٸٌٽ9 ٓڄ٬ض  حٿڄيخؿَ ڃٌٿَ أٓڄخء رنض ِّّي حٕنٜخٍّش ٷخٽ ٓڄ٬ض

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٙ طٸظڀٌح أًٙىٻڂ َٓح ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه انو ٿْيٍٹ حٿٴخٍّ ٳْي٫ؼَه ٷخٿض ٷڀض ٬ّنِ -

 حٿْٰڀش ّؤطِ حٿَؿپ حڃَأطو ًىِ طَٟ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 رن ُّي ًًٻَ حٿـيڄْش ٳٸخٽ9 انڄخ ّلخًٿٌڅ أڅ ٿْْ ٳِ حٿٔڄخء ِٗء.كڄخى 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنخ ٗيَ رن كٌٗذ   - 

ٷخٽ كيػظنِ أٓڄخء رنض ِّّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٳِ ٌّځ طٌٳِ ًى٫ٍو 

 ٬َْ.ڃَىٌنش ٫ني ٍؿپ ڃن حٿْيٌى رٌٓٶ ڃن ٗ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنخ ٗيَ ٷخٽ  - 

كيػظنِ أٓڄخء رنض ِّّي أڅ أرخ ًٍ حٿٰٴخٍُ ٻخڅ ّويځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ٳَ٭ 

ڃن هيڃظو آًٍ اٿَ حٿڄٔـي ٳټخڅ ىٌ رْظو ٤٠ّـ٪ ٳْو ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڀش ٳٌؿي أرخ ًٍ نخثڄخ ڃنـيٙ ٳِ حٿڄٔـي ٳنټظو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔـي ٿْ

 ًٓڀڂ رَؿڀو كظَ حٓظٌٍ ؿخٿٔخ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أٙ أٍحٹ نخثڄخ ٷخٽ أرٌ 9ًٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤّن أنخځ ىپ ٿِ ڃن رْض ٯَْه ٳـڀْ اٿْو -

ض اًح أهَؿٌٹ ڃنو ٷخٽ9 اًح أٿلٶ رخٿ٘خځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو9 ٻْٲ أن

ٳبڅ حٿ٘خځ أٍٝ حٿيـَس ًأٍٝ حٿڄلَ٘ ًأٍٝ حٕنزْخء ٳؤٻٌڅ ٍؿٚ ڃن أىڀيخ ٷخٽ ٿو9 

ٻْٲ أنض اًح أهَؿٌٹ ڃن حٿ٘خځ ٷخٽ9 اًح أٍؿ٪ اٿْو ٳْټٌڅ ىٌ رْظِ ًڃنِٿِ ٷخٽ ٿو9 

ص ٷخٽ ٳټَ٘ ٻْٲ أنض اًح أهَؿٌٹ ڃنو حٿؼخنْش ٷخٽ9 اًح آهٌ ْٓٴِ ٳؤٷخطپ ٫نِ كظَ أڃٌ

اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤػزظو رْيه ٷخٽ أىٿٺ ٫ڀَ هَْ ڃن ًٿٺ ٷخٽ رڀَ رؤرِ 

أنض ًأڃِ ّخ نزِ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 طنٸخى ٿيڂ كْغ ٷخىًٹ ًطنٔخٵ 
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 ٿيڂ كْغ ٓخٷٌٹ كظَ طڀٸخنِ ًأنض ٫ڀَ ًٿٺ.

ٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنِ ٗيَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخ - 

ٓڄ٬ض أٓڄخء رنض ِّّي حٕنٜخٍّش طليع ٫ُڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ 

 ٳِ حٿڄٔـي ٌّڃخ ٫ًٜزش ڃن حٿنٔخء ٷ٬ٌى ٳؤٿٌٍ رْنيڂ رْيه اٿْين رخٿٔٚځ ٷخٽ9

٫ًٌ رخهلل ّخ اّخٻن ًٻٴَحڅ حٿڄن٬ڄْن اّخٻن ًٻٴَحڅ حٿڄن٬ڄْن ٷخٿض اكيحىن9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ-

نزِ حهلل ڃن ٻٴَحڅ حهلل ٷخٽ9 رڀَ اڅ اكيحٻن ط٤ٌٽ أّڄظيخ ٤ًٌّٽ ط٬نْٔيخ ػڂ ًِّؿيخ حهلل 

حٿز٬پ ًّٴْيىخ حٿٌٿي ًٷَس حٿ٬ْن ػڂ ط٠ٰذ حٿ٠ٰزش ٳظٸٔڂ رخهلل ڃخ ٍأص ڃنو ٓخ٫ش هَْ ٷ٢ 

 ٳٌحٹ ڃن ٻٴَحڅ ن٬ڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ًًٿٺ ڃن ٻٴَحڅ حٿڄن٬ڄْن.

رِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٫ًڀِ رن ٫ْخٕ ٷخٙ كيػنخ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

ڃيخؿَ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي رن ٓټن حٕنٜخٍّش ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ٙ طٸظڀٌح أًٙىٻڂ َٓح ٳبڅ حٿْٰپ ّيٍٹ حٿٴخٍّ ٳْي٫ؼَه ڃن ٳٌٵ ٳَٓو ٷخٽ ٫ڀِ أٓڄخء -

 خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.رنض ِّّي حٿنٜخٍّش ٷخٿض ٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ  - 

كْٔن ٷخٽ كيػنِ ٗيَ رن كٌٗذ أڅ أٓڄخء رنض ِّّي رن حٿٔټن اكيٍ نٔخء رنِ ٫زي 

ٿض9 انِ ٷْنض ٫خث٘ش حٕٗيپ ىهپ ٫ڀْيخ ٌّڃخ ٳٸَرض اٿْو ٬٣خڃخ ٳٸخٽ9 ٙ أٗظيْو ٳٸخ

ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ؿجظو ٳي٫ٌطو ٿـڀٌطيخ ٳـخء ٳـڀْ اٿَ ؿخنزيخ ٳؤطِ 

ر٬ْ ٿزن ٳَ٘د ػڂ نخًٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوٴ٠ض ٍأٓيخ ًحٓظلْض ٷخٿض 

أٓڄخء ٳخنظيَطيخ ًٷڀض ٿيخ9 هٌُ ڃن ّي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٳؤهٌص ٳَ٘رض 

ٷخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أ٤٫ِ طَرٺ ٷخٿض أٓڄخء ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل  ْٗجخ ػڂ

رپ هٌه ٳخَٗد ڃنو ػڂ نخًٿنْو ڃن ّيٹ ٳؤهٌه ٳَ٘د ڃنو ػڂ نخًٿنْو ٷخٿض ٳـڀٔض ػڂ 

٬ًٟظو ٫ڀَ ٍٻزظِ ػڂ ٣ٴٸض أىَّه ًحطز٬و ر٘ٴظِ ْٕٛذ ڃنو ڃَ٘د حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٿْين ٳٸڀن9 ٙ ن٘ظيْو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٿڀنٌٔس ٫ني9ُ نخً

 ٙ طـڄ٬ن ؿ٫ٌخ ًٻٌرخ ٳيپ أنض ڃنظيْش أڅ طٸٌٿِ ٙ أٗظيْو ٳٸڀض أُ أڃو ٙ أ٫ٌى أريح.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن ٗيَ  - 

ثيس ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض نِٿض ٌٍٓس حٿڄخ

 ؿڄ٬ْخ اڅ ٻخىص ڃن ػٸڀيخ ٿظټَٔ حٿنخٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 

٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ڃن حٍطز٢ ٳَٓخ ٳِ ٓزْپ 

ٗز٬و ًؿ٫ٌو ٧ًڄؤه ًرٌٿو ًًٍػو ٳِ ڃِْحنو ٌّځ حٿٸْخڃو  حهلل ًحنٴٶ ٫ڀْو حكظٔخرخ ٻخڅ

 ًڃن حٍطز٢ ٳَٓخ ٍّخء ًٓڄ٬ش ٻخڅ ًٿٺ هَٔحنخ ٳِ ڃِْحنو ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 
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 ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ِ ٿٔض أٛخٳق حٿنٔخء.ان-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن ٗيَ  - 

رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض9 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ انو 

 ٫ڄپ ٯَْ ٛخٿق.

ٓڀڄش ٫ن ػخرض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن - 

حٿزنخنِ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض9 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ّٸَأ ّخ ٫زخىُ حٿٌّن أَٓٳٌح ٫ڀَ أنٴٔيڂ ٙ طٸن٤ٌح ڃن ٍكڄش حهلل اڅ حهلل ّٰٴَ 

 حٿٌنٌد ؿڄ٬ْخ ًٙ ّزخٿِ انو ىٌ حٿٰٴٌٍ حٿَكْڂ.

نزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أ - 

 هؼْڂ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٙ ّٜڀق حٿټٌد اٙ ٳِ ػٚع ٻٌد حٿَؿپ ڃ٪ حڃَأطو ٿظََٟ ٫نو أً ٻٌد ٳِ حٿلَد -

 ٳبڅ حٿلَد هي٫ش أً ٻٌد ٳِ اٛٚف رْن حٿنخّ.

٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ حٿلْٔن ٫ن ٗيَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٻنخ ٳْڄن ؿيِ ٫خث٘ش ًُٳيخ ٷخٿض ٳ٬َٝ ٫ڀْنخ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنخ ٳٸڀنخ ٙ نَّيه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٙ طـڄ٬ن ؿ٫ٌخ ًٻٌرخ.-

٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن ٗيَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

أٙ أهزَٻڂ روْخٍٻڂ ٷخٿٌح9 رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 حٿٌّن اًح ٍإًح ًٻَ حهلل ط٬خٿَ ػڂ ٷخٽ9 -

 زَآء حٿ٬نض.أٙ أهزَٻڂ رَ٘حٍٻڂ حٿڄ٘خإًڅ رخٿنڄْڄش حٿڄٴٔيًڅ رْن حٕكزش حٿزخٯٌڅ ٿڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن ٗيَ رن  - 

 كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ّڄټغ حٿيؿخٽ ٳِ حٍٕٝ أٍر٬ْن ٓنش حٿٔنو ٻخٿ٘يَ ًحٿ٘يَ ٻخٿـڄ٬ش ًحٿـڄ٬ش ٻخٿٌْځ -

 ًحٿٌْځ ٻخ٤َٟحځ حٿ٬ٔٴش ٳِ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن  - 

هؼْڂ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي حٕنٜخٍّش ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ9 أٙ أهزَٻڂ روْخٍٻڂ ٷخٿٌح9 رڀَ ٷخٽ9 ٳوْخٍٻڂ حٿٌّن اًح ٍإًح ًٻَ حهلل ط٬خٿَ 

ٻڂ ٷخٿٌح9 رڀَ ٷخٽ9 ٳَ٘حٍٻڂ حٿڄٴٔيًڅ رْن حٕكزش حٿڄ٘خإًڅ رخٿنڄْڄش أٙ أهزَٻڂ رَ٘حٍ

 حٿزخٯٌڅ ٿڀزَآء حٿ٬نض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أنزؤنخ ٫زي حٿـڀْپ حٿٸِْٔ ٫ن  - 

ٗيَ رن كٌٗذ أڅ أٓڄخء رنض ِّّي ٻخنض طويځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 رْنڄخ 
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ؿخءطو هخٿظِ ٷخٿض9 ٳـ٬ڀض طٔخثڀو ٫ًڀْيخ ٌٓحٍحڅ ڃن ًىذ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ  أنخ ٫نيه اً

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أَّٔٹ أڅ ٫ڀْٺ ٌٓحٍّن ڃن نخٍ ٷخٿض ٷڀض9 ّخ هخٿظِ انڄخ ٬ّنِ ٌٓحٍّٺ ىٌّن ٷخٿض -

ٳؤٿٸظيڄخ ٷخٿض9 ّخ نزِ حهلل انين اًح ٿڂ ّظـڀْن ٛڀٴن ٫ني أًُحؿين ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل 

ٓڀڂ ًٷخٽ9 أڃخ طٔظ٤ْ٪ اكيحٻن أڅ طـ٬پ ٣ٌٷخ ڃن ٳ٠ش ًؿڄخنش ڃن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ٳ٠ش ػڂ طوڀٸو ر٫ِٴَحڅ ٳْټٌڅ ٻؤنو ڃن ًىذ ٳبڅ ڃن طلڀَ ًُڅ ٫ْن ؿَحىس ڃن ًىذ 

 أً ؿَّْٜٜش ٻٌُ ريخ ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى رن ڃيَحڅ حٿيرخ٭ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ ٫ن  - 

يَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حرن هؼْڂ ٫ن ٗ

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃن َٗد حٿوڄَ ٿڂ ََّٟ حهلل ٫نو أٍر٬ْن ٿْڀش ٳبڅ ڃخص ڃخص ٻخٳَح ًاڅ طخد طخد حهلل -

٫ڀْو ًاڅ ٫خى ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ ّٔٸْو ڃن ٣ْنو حٿوزخٽ ٷخٿض ٷڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ 

 ٿنخٍ.٣ْنش حٿوزخٽ ٷخٽ9 ٛيّي أىپ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن  - 

أٓڄخء ٷخٿض حن٤ڀٸض ڃ٪ هخٿظِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ ّيىخ ٌٓحٍحڅ ڃن ًىذ 

 أً ٷخٿض ٷڀزخڅ ڃن ًىذ ٳٸخٽ ٿ9ِ

ڃخ ّٸٌٽ ٷخٿض  أَّٔٹ أڅ ّـ٬پ ٳِ ّيٹ ٌٓحٍحڅ ڃن نخٍ ٳٸڀض ٿيخ ّخ هخٿظِ أڃخ طٔڄ٬ْن-

ًڃخ ّٸٌٽ ٷڀض ّٸٌٽ أَّٔٹ أڅ ّـ٬پ ٳِ ّيّٺ ٌٓحٍحڅ ڃن نخٍ أً ٷخٽ ٷڀزخڅ ڃن نخٍ ٷخٿض 

 ٳخنظ٫ِظيڄخ ٳَڃض ريڄخ ٳڀڂ أىٍ أُ حٿنخّ أهٌىڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄٌى  - 

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9رن ٫ڄًَ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي أڅ ٌٍٓٽ ح

أّڄخ حڃَأس طٸڀيص رٸٚىس ڃن ًىذ ٷڀيص ڃؼڀيخ ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ًأّڄخ حڃَأس ؿ٬ڀض ٳِ -

 أًنيخ هَٛخ ڃن ًىذ ؿ٬پ ٳِ أًنيخ ڃؼڀو ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن  - 

كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ انو  ٗيَ رن

٫ڄپ ٯَْ ٛخٿق ًٓڄ٬ظو ّٸَأ ّخ ٫زخىُ حٿٌّن أَٓٳٌح ٫ڀَ أنٴٔيڂ ٙ طٸن٤ٌح ڃن ٍكڄش 

 حهلل اڅ حهلل ّٰٴَ حٿٌنٌد ؿڄ٬ْخ ًٙ ّزخٿِ انو ىٌ حٿٰٴٌٍ حٿَكْڂ.

نخ ٫َْٔ رن ٌّنْ كيػنخ ٫زْي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ّلَْ كيػ - 

رن أرِ ُّخى حٿٸيحف ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٿجٚٱ ٷَّٖ اّٚٳيڂ ٍكڀش حٿ٘ظخء ًحٿْٜٲ ًّلټڂ ّخ ٷَّٖ ح٫زيًح ٍد ىٌح حٿزْض حٿٌُ -

 أ٬٣ڄټڂ ڃن ؿ٩ٌ ًآڃنټڂ ڃن هٌٱ.
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خ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

هؼْڂ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ9 ٙ ّٜڀق حٿټٌد اٙ ٳِ ػٚع ٻٌد حٿَؿپ حڃَأطو ٿَْْٟيخ ًاٛٚف حٿنخّ أً 

 ٻٌد ٳِ حٿلَد.

حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ٫زي - 

 ُّخى ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ًد ٫ن ٿلڂ أهْو رخٿْٰزش ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ ٬ّظٸو ڃن حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ڃن ًد ٫ن ٿلڂ أهْو ٳِ حٿْٰزش ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ ٬ّظٸو ڃن حٿنخٍ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٷخٽ كيػنخ  - 

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض9 

 ّٸٌٽ9

ٳِ ىٌّن حّٓظْن حهلل ٙ حٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ ًحٿڂ حهلل ٙ حٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ أڅ -

 ٳْيڄخ حٓڂ حهلل ح٨٫ٕڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄَ كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ ًٷخٽ كيػنِ  - 

رن ٫ڄًَ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄٌى 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٷخٽ9 ڃن رنَ هلل ڃٔـيح ٳبڅ حهلل ّزنِ ٿو رْظخ أًٓ٪ ڃنو ٳِ حٿـنش.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 

 ّٰٴَ حٿٌنٌد ؿڄ٬ْخ ًٙ ٫ن أٓڄخء أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ9 اڅ حهلل

 ّزخٿِ انو ىٌ حٿٰٴٌٍ حٿَكْڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن  - 

ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أٓڄخء رنض ِّّي ٷخٿض9 ىهڀض أنخ ًهخٿظِ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٫ًڀْيخ أٌٍٓس ڃن ًىذ ٳٸخٽ ٿنخ9

 ٷخٿض ٳٸڀنخ9 ٙ ٷخٽ9 أڃخ طوخٳخڅ أڅ ٌٍّٔٻڄخ حهلل أٌٍٓس نخٍ أىّخ ُٻخطو.أط٤٬ْخڅ ُٻخطو -

 كيّغ أځ ٓڀڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن ڃلڄي رن آلٶ  - 

٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڀِ رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرْو ٫ن أځ ٓڀڄَ ٷخٿض حٗظټْض ٳخ٣ڄش ٗټٌحىخ 

ٷز٠ض ٳْو ٳټنض أڃَٟيخ ٳؤٛزلض ٌّڃخ ٻؤڃؼپ ڃخ ٍأّظيخ ٳِ ٗټٌحىخ طڀٺ ٷخٿض  حٿظِ

ًهَؽ ٫ڀِ ٿز٬ٞ كخؿش ٳٸخٿض ّخ أڃو حٓټزِ ٿِ ٯٔٚ ٳٔټزض ٿيخ ٯٔٚ ٳخٯظٔڀض 

ٻؤكٔن ڃخ ٍأّظيخ طٰظٔپ ػڂ ٷخٿض9 ّخ أڃو أ٤٫نِ ػْخرِ حٿـيى ٳؤ٤٫ْظيخ ٳڀزٔظيخ ػڂ ٷخٿض9 ّخ 
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ٳخ٤ٟـ٬ض ًحٓظٸزڀض حٿٸزڀش ًؿ٬ڀض ّيىخ طلض  أڃو ٷيڃِ ٿِ ٳَحِٗ ٢ًٓ حٿزْض ٳٴ٬ڀض

هيىخ ػڂ ٷخٿض9 ّخ أڃو انِ ڃٸزٌٟش حٓڅ ًٷي ط٤يَص ٳٚ ّټ٘ٴنِ أكي ٳٸز٠ض ڃټخنيخ 

 ٷخٿض ٳـخء ٫ڀِ ٳؤهزَطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ حٿٌٍٻخنِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن  - 

 ڃلڄي رن حٓلخٵ ٳٌٻَ نلٌه ڃؼڀو.

 َ ٍِٟ حهلل ٫نيخكيّغ ٓڀڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن حٿڄٌٿَ ٫ن  - 

أٌّد رن كٔن رن ٫ڀِ رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن ؿيطو ٓڀڄَ هخىځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٷخٿض9 ڃخ ٓڄ٬ض أكي ٷ٢ ّ٘ټٌ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿ٬خ ٳِ ٍأٓو 

 ظـڂ ًٙ ًؿ٬خ ٳِ ٍؿڀْو اٙ ٷخٽ9 حه٠زيڄخ رخٿلنخء.اٙ ٷخٽ9 حك

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

حٿڄٌٿَ كيػنخ ٳخثي ڃٌٿَ رنِ ٍحٳ٪ ٫ن ٫ڄظو ٓڀڄَ ٷخٿض9 ڃخ حٗظټَ أكي اٿَ ٌٍٓٽ حهلل 

 حٗظټَ اٿْو أكي ًؿ٬خ ٳِ ٍؿڀْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿ٬خ ٳِ ٍأٓو اٙ ٷخٽ9 حكظـڂ ًٙ

 اٙ ٷخٽ9 حه٠ذ ٍؿڀْٺ.

 كيّغ أځ َّٗٺ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنو ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿزَْ رن ْٗزش ٫ن  - 

 ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن أځ َّٗٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَىخ رٸظپ حًُٕح٩.

نِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّق ٷخٽ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ9 أهزَطنِ أځ َّٗٺ أنيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ9

ٿْٴَڅ حٿنخّ ڃن حٿيؿخٽ ٳِ حٿـزخٽ ٷخٿض أځ َّٗٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤّن حٿ٬َد ٌّڃجٌ ٷخٽ -

 ٻڀيڂ ٷڀْپ.

يػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ًَس ٫ن أځ َّٗٺ أنيخ ٻخنض ڃڄن ًىزض نٴٔيخ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيّغ أځ أٌّد ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ِّّي أهزَه أرٌه  - 

أٌّد حٿٌّن نِٽ ٫ڀْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٿض ٫ڀْيخ  ٷخٽ9 نِٿض ٫ڀَ أځ

ٳليػظنِ ريٌح ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيڂ طټڀٴٌح ٬٣خڃخ ٳْو ر٬ٞ ىٌه حٿزٸٌٽ 

ٳٸَرٌه ٳټَىو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٕٛلخرو9 ٻڀٌح انِ ٿٔض ٻؤكي ڃنټڂ 

 .انِ أهخٱ أڅ أًًُ ٛخكزِ ٬ّنِ حٿڄڀٺ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنو ٫ن ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن أرِ ِّّي ٫ن  - 

أرْو ٫ن أځ أٌّد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 نِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ 
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 أّيخ ٷَأص أؿِأٹ.

 كيّغ ڃْڄٌنش رنض ٬ٓي ٍِٟ حهلل ٫نيخ

ٌ ن٬ْڂ ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ُّي رن ؿزَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ًأر - 

٫ن أرِ ِّّي حٿ٠زِ ٫ن ڃْڄٌنو رنض ٬ٓي ڃٌٙس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ٓجپ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿي حٿِنخ ٷخٽ9 ٙ هَْ ٳْو ن٬ٚڅ أؿخىي ريڄخ ٳِ ٓزْپ 

َِ ڃن أڅ أ٫ظٶ ًٿي ُنخ.  حهلل أكذ اٿ

ػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ُّي رن ؿزَْ ٫ن أرِ ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 حٿ٠زِ ٫ن ڃْڄٌنش ڃٌٙس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9

 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ٷَزپ حڃَأطو ًىٌ ٛخثڂ ٷخٽ9 ٷي أٳ٤َ.-

ٽ كيػنخ ػٌٍ ٫ن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ ٷخ - 

رن أرِ ٌٓىس ٫ن أهْو أڅ ڃْڄٌنش ڃٌٙس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض9 ّخ نزِ حهلل أٳظنخ 

 ٳِ رْض حٿڄٸيّ ٳٸخٽ9

أٍٝ حٿڄنَ٘ ًحٿڄلَ٘ حثظٌه ٳٜڀٌح ٳْو ٳبڅ ٛٚس ٳْو ٻؤٿٲ ٛٚس ٳْڄخ ٌٓحه ٷخٿض9 -

ّظخ َّٔؽ ٳْو ٳبڅ ڃن أىيٍ ٿو أٍأّض ڃن ٿڂ ٤ّٶ أڅ ّظلڄپ اٿْو أً ّؤطْو ٷخٽ9 ٳڀْيي اٿْو ُ

 ٻخڅ ٻڄن ٛڀَ ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃٌَٓ حٿيًَُ ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ربٓنخىه  - 

 ٳٌٻَ ڃؼڀو.

 كيّغ أځ ى٘خځ رنض كخٍػش رن حٿن٬ڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هزْذ ر - 

حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ڃ٬ن ٫ن حرنش كخٍػش رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٿض9 ڃخ كٴ٨ض )ٵ( 

اٙ ڃن ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷخٿض ًٻخڅ طنٌٍنخ 

 ًطنٌٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحكيح.

حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حٿلټڂ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ ٫زي - 

كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٷخٽ ًٻَه ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَس ٫ن ى٘خځ رنض 

كخٍػش رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٿض9 ڃخ أهٌص ٵ ًحٿٸَآڅ حٿڄـْي اٙ ڃن ًٍحء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ريخ ٳِ حٿٜزق.

 كيّغ ٳخ٣ڄو رنض أرِ كزْٖ ٍِٟ حهلل ٫نيخ

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن كيػن - 

رټَْ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿڄنٌٍ رن حٿڄَْٰس ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ٳخ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ 

كيػظو أطض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ټض اٿْو حٿيځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ُ اًح أطَ ٷَإٹ ٳٚ طٜڀِ ٳبًح ڃَ حٿٸَء ٳظ٤يَُ ػڂ ٛڀِ ًٓڀڂ9 انڄخ ًٿٺ ٫َٵ ٳخن٨َ

 ڃخ رْن حٿٸَء اٿَ حٿٸَء.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن  - 

٬ٓي ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٷخٽ كيػظنِ هخٿظِ ٳخ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ ٷخٿض أطْض 

ئڃنْن ٷي هْ٘ض أڅ ٙ ّټٌڅ ٿِ ك٦ ٳِ حٗٓٚځ ًأڅ أٻٌڅ ڃن ٫خث٘ش ٳٸڀض ٿيخ ّخ أځ حٿڄ

أىپ حٿنخٍ أڃټغ ڃخ ٗخء حهلل ڃن ٌّځ أٓظلخٝ ٳٚ أٛڀِ هلل ٫ِ ًؿپ ٛٚس ٷخٿض حؿڀِٔ 

كظَ ّـْت حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ 

ك٦ ٳِ حٗٓٚځ ًأڅ طټٌڅ ڃن أىپ حهلل ىٌه ٳخ٣ڄش رنض كزْٖ طوَ٘ أڅ ٙ ّټٌڅ ٿيخ 

 حٿنخٍ طڄټغ ڃخ ٗخء حهلل ڃن ٌّځ طٔظلخٝ ٳٚ طٜڀِ هلل ٫ِ ًؿپ ٛٚس ٳٸخٽ9

ڃَُ ٳخ٣ڄش رنض أرِ كزْٖ ٳڀظڄٔٺ ٻپ ٗيَ ٫يى أّخځ أٷَحثيخ ػڂ طٰظٔپ ًطلظِ٘ -

ًطٔظؼٴَ ًطن٨ٲ ػڂ ط٤يَ ٫ني ٻپ ٛٚس ًطٜڀِ ٳبنڄخ ًٿٺ ٍٻ٠ش ڃن حٿ٤ْ٘خڅ أً ٫َٵ 

 َٝ ٿيخحنٸ٤٪ أً ىحء ٫

 كيّغ أځ ٻَُ حٿوِح٫ْش ٍِٟ حهلل ٫نيخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

٬ْٗذ رن أځ ٻَُ حٿوِح٫ْش ٷخٿض أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٰٚځ ٳزخٽ ٫ڀْو ٳؤڃَ رو 

 ٳن٠ق ًأطِ رـخٍّو ٳزخٿض ٫ڀْو ٳؤڃَ رو ٳٰٔپ.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ حٿ٬٘ؼخء كيػن - 

ٷخٽ هَؿض كخؿخ ٳـجض كظَ ىهڀض حٿزْض ٳڀڄخ ٻنض رْن حٿٔخٍّظْن ڃ٠ْض كظَ ٿِٷض 

رخٿلخث٢ ٳـخء حرن ٫ڄَ ٳٜڀَ اٿَ ؿنزِ ٳٜڀَ أٍر٬خ ٳڀڄخ ٛڀَ ٷڀض أّن ٛڀَ ٌٍٓٽ 

هزَنِ أٓخڃش رن ُّي أنو ٛڀَ ىينخ ٳٸڀض ٻڂ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿزْض ٷخٽ أ

ٛڀَ ٷخٽ ٫ڀَ ىٌح أؿينِ أٿٌځ نٴِٔ انِ ڃټؼض ڃ٬و ٫ڄَح ٿڂ ٓؤٿو ٻڂ ٛڀَ ػڂ كــض 

 ڃن حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ٳـجض ٳٸڄض ٳـخء ٳِ ڃٸخڃو حرن حٿِرَْ ٳٜڀَ ٳْو أٍر٬خ.

 كيّغ ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٍِٟ حهلل ٫نو

ْْنش ٫ن ٫زي حٿټَّڂ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ - 

حٿلَع ٷخٽ ًُؿنِ أرِ ٳِ اڃخٍس ٫ؼڄخڅ ٳي٫خ نٴَح ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء ٛٴٌحڅ رن أڃْش ًىٌ ْٗن ٻزَْ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ِ أً ڃنو.ٷخٽ9 حنئٌح حٿڀلڂ نئخ ٳبنو أىنخ ًأڃَأ أً أٗيَ ًأڃَأ ٷخٽ ٓٴْخڅ حٿ٘ٺ ڃن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حٿظْڄِ ٬ّنِ ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ  - 

٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حٿنييُ ٫ن ٫خڃَ رن ڃخٿٺ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْو ٷخٽ9 حٿ٤خ٫ٌڅ ًحٿز٤ن 

ًحٿَٰٵ ًحٿنٴٔخء ٗيخىس ٷخٽ كيػنخ رو أرٌ ٫ؼڄخڅ ڃَحٍح ًٷي ٍٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن  - 

ٍٳْ٪ ٫ن أڃْش رن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظ٬خٍ 

ڃنو ٌّځ كنْن أى٫ٍخ ٳٸخٽ9 أٯٜزخ ّخ ڃلڄي ٷخٽ9 رپ ٫خٍّش ڃ٠ڄٌنش ٷخٽ9 ٳ٠خ٩ ر٠٬يخ 
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هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٠ّڄنيخ ٿو ٷخٽ9 أنخ حٿٌْځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳ٬َٝ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 ٳِ حٗٓٚځ أٍٯذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ كٴٜش ٷخٽ كيػنخ  - 

حٿِىَُ ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫زي حهلل أڅ ٛٴٌحڅ رن أڃْش رن هڀٲ ٷْپ ٿو ىڀٺ ڃن ٿڂ ّيخؿَ 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٻزض ٍحكڀظِ ٷخٽ ٳٸڀض ٙ أٛپ اٿَ أىڀِ كظَ آطِ ٍ

ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ُڄٌح أنو ىڀٺ ڃن ٿڂ ّيخؿَ 

ٷخٽ9 ٻٚ أرخ ًىذ ٳخٍؿ٪ اٿَ أرخ٣ق ڃټش ٷخٽ ٳزْنخ أنخ ٍحٷي ؿخء حٿٔخٍٵ ٳؤهٌ ػٌرِ ڃن 

9 اڅ ىٌح َٓٵ ػٌرِ ٳؤڃَ طلض ٍأِٓ ٳؤىٍٻظو ٳؤطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض

 أڅ ّٸ٤٪ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿْْ ىٌح أٍىص ىٌ ٫ڀْو ٛيٷش ٷخٽ9 ىٚ ٷزپ أڅ طؤطْنِ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٌّنْ ٫ن  - 

حٿِىَُ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٷخٽ9 أ٤٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

َِ ٳڄخ ُحٽ ٤٬ّْنِ كظَ ٛخٍ ًانو ٕكذ ٫ ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ كنْن ًانو ٕرٰٞ حٿنخّ اٿ

.َِ  حٿنخّ اٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ ٫ًَرو  - 

٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن ٣خٍٵ رن ڃَٷ٪ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش أڅ ٍؿٚ َٓٵ رَىه ٳَٳ٬و 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ رٸ٬٤و ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي طـخًُص ٫نو ٷخٽ ٳڀٌٙ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ ح

 ٻخڅ ىٌح ٷزپ أڅ طؤطْنِ رو ّخ أرخ ًىذ ٳٸ٬٤و ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ حرن ٣خًّ ٫ن أرْو  - 

يهپ حٿـنو اٙ ڃن ىخؿَ ٷخٽ ٳٸڀض9 ٙ أىهپ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْو أنو ٷْپ ٿو أنو ٙ ّ

ڃنِٿِ كظَ آطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓؤٿو ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٳٸڀض9 اڅ ىٌح َٓٵ هڄْٜش ٿِ ٿَؿپ ڃ٬و ٳؤڃَ رٸ٬٤و ٳٸخٽ9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي 

انيڂ ّٸٌٿٌڅ ٙ ّيهپ حٿـنش  ًىزظيخ ٿو ٷخٽ9 ٳيٚ ٷزپ أڅ طؤطْنِ رو ٷخٽ ٳٸڀض9 ّخ ٌٍٓٽ حهلل

اٙ ڃن ىخؿَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٙ ىـَس ر٬ي ٳظق ڃټش ًٿټن ؿيخى 

 ًنْو ًاًح حٓظنٴَطڂ ٳخنٴًَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9  ٬ّنِ حٿنييُ ٫ن ٫خڃَ رن ڃخٿٺ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش

 حٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ًحٿَٰٵ ٗيخىس ًحٿز٤ن ٗيخىس ًحٿنٴٔخء ٗيخىس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن  - 

٫خڃَ رن ڃخٿٺ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٷخٽ حٿ٤خ٫ٌڅ ًحٿز٤ن ًحٿَٰٵ ًحٿنٴٔخء ٗيخىس ٷخٽ 

 ٬ّنِ أرخ ٫ؼڄخڅ ڃَحٍح ًٍٳ٬و ڃَس اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. ٓڀْڄخڅ كيػنخ رو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٓلخٵ  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خًّش ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٷخٽ ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٍآنِ 
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 آهٌ حٿڀلڂ ٫ن حٿ٨٬ڂ رْيُ ٳٸخٽ9 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ

 ّخ ٛٴٌحڅ ٷڀض9 ٿزْٺ ٷخٽ9 ٷَد حٿڀلڂ ڃن ٳْٺ ٳبنو أىنؤ ًأڃَأ.-

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄخڅ ٬ّنِ حرن ٷَڅ ٫ن  - 

ٓڄخٹ ٫ن ؿ٬ْي رن أهض ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٷخٽ ٻنض ٳِ حٿڄٔـي ٫ڀَ 

ٳؤهٌنخ حٿٔخٍٵ ٳَٳ٬نخه اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ رٸ٬٤و  هڄْٜش ٿِ ٳَٔٷض

ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳِ هڄِْٜ ػڄن ػٚػْن ىٍىڄخ أنخ أىزيخ ٿو أً أر٬ْيخ ٿو ٷخٽ9 ٳيٚ ٻخڅ 

 ٷزپ أڅ طؤطْنِ رو.

 ًڃن كيّغ أرٌ رټَ رن أرِ ُىَْ حٿؼٸٴِ ٍِٟ حهلل ٫نو

ڀٺ رن ٫ڄًَ ًَّٓؾ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ نخٳ٪ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄ - 

٫ڄَ ٬ّنِ حٿـڄلِ ٫ن أڃْش رن ٛٴٌحڅ ٫ن أرِ رټَ رن أرِ ُىَْ ٷخٽ أرِ ٻٚىڄخ ٷخٽ 

٫ن أرِ رټَ رن أرِ ُىَْ حٿؼٸٴِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

خ أّيخ حٿنخّ انټڂ ّٸٌٽ9 رخٿنزخءس أً حٿنزخًس ٗٺ نخٳ٪ رن ٫ڄَ ڃن حٿ٤خثٲ ًىٌ ّٸٌٽ9 ّ

طٌٗټٌڅ أڅ ط٬َٳٌح أىپ حٿـنش ڃن أىپ حٿنخٍ أً ٷخٽ هْخٍٻڂ ڃن َٗحٍٻڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ 

ڃن حٿنخّ رڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ9 رخٿؼنخء حٿِٔء ًحٿؼنخء حٿلٔن ًأنظڂ ٗييحء حهلل ر٠٬ټڂ ٫ڀَ 

 ر٬ٞ.

 كيّغ ًحٿي ر٬ـش رن ٫زي حهلل ٍِٟ حهلل ٫نو

نخ ى٘خځ رن ٬ْٓي أنزؤنخ ڃ٬خًّش رن ٓٚځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ أهزَنِ ر٬ـش رن ٫زي حهلل أڅ أرخه أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٓڀڂ ٷخٽ ٿيڂ ٌّڃخ9 ىٌح ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٳٌٜڃٌح ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ9 ّخ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 ٌٍٓٽ حهلل انِ طَٻض ٷٌڃِ ڃنيڂ ٛخثڂ ًڃنيڂ ڃٴ٤َ ٳٸخٽ

 حًىذ اٿْيڂ ٳڄن ٻخڅ ڃنيڂ ڃٴ٤َح ٳڀْظڂ ٌٛڃو.-

 كيّغ ٗيحى رن حٿيخى ٍِٟ حهلل ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ كيػنخ  - 

حهلل ڃلڄي رن ٬ّٸٌد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٗيحى ٫ن أرْو ٷخٽ9 هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ اكيٍ ٛٚس حٿ٬ِ٘ حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ ًىٌ كخڃپ كٔن ًكْٔن ٳظٸيځ حٿنزِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٌٟو ػڂ ٻزَ ٿڀٜٚس ٳٜڀَ ٳٔـي رْن ٧يَُ ٛٚطو ٓـيس 

أ٣خٿيخ ٷخٽ انِ ٍٳ٬ض ٍأِٓ ٳبًح حٿٜزِ ٫ڀَ ٧يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٷخٽ حٿنخ9ّ ٓخؿي ٳَؿ٬ض ٳِ ٓـٌىُ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٍ

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ ٓـيص رْن ٧يَُ حٿٜٚس ٓـيس أ٣ڀظيخ كظَ ٧ننخ أنو ٷي كيع أڃَ 

 ًأنو ٌّكَ اٿْٺ ٷخٽ9

 ٻپ ًٿٺ ٿڂ ّټن ًٿټن حرنِ حٍطلڀنِ ٳټَىض أڅ أ٫ـڀو كظَ ّٸ٠ِ كخؿظو.-

 ط٬خٿَ ًحٿلڄي هلل ٍد ىٌح آهَ ڃٔني حٿنٔخء ڃن ٻظخد أرِ رټَ رن ڃخٿٺ ٍكڄو حهلل
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حٿ٬خٿڄْن ًٛڀَ حهلل ٫ڀَ ْٓينخ ڃلڄي حٿنزِ حٕڃِ ٫ًڀَ آٿو ًأٛلخرو حٿ٤ْزْن حٿ٤خىَّن 

ٛڀٌحص حهلل ًٓٚڃو ٫ڀْيڂ أؿڄ٬ْن ٫ًڀَ حٿظخر٬ْن ٿيڂ ربكٔخڅ اٿَ ٌّځ حٿيّن حٿڀيڂ حٯٴَ 

ٿِ ًٿٌحٿيُ ًٿڄ٘خّوِ ًاهٌحنِ ٳِ حهلل ًٿٔخثَ حٿڄٔڀڄْن ًحٿڄٔڀڄخص ًحٿڄئڃنْن 

حٿڄئڃنخص حٕكْخء ڃنيڂ ًحٕڃٌحص حٿڀيڂ ٻڄخ ڃننض ٫ڀِ ربطڄخځ ىٌح حٿټظخد ٳِ حٿينْخ ٳخڃنن ً

٫ڀِ ٳِ حٿ٬ٸزَ رخٿلَ٘ ٳْڄن ًٻَ ٳِ ىٌح حٿټظخد ًًحٿيُ ًأكزخثِ رٴ٠ڀٺ ًؿٌىٹ 

 ًٻَڃٺ آڃْن.
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